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ЗДА ГОТОВІ ДО АКЦІЇ, 
HE ЗВАЖАЮЧИ НА ВСЮ 
ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ, -

ЗАЯВЛЯЄ ГЕЛЕР 

НАРАДИ РЕСПУБЛІКАНЦІВ ІЗ ПРЕЗНДЕНТО: 

і Вашингтон. — На спеція-
льяід пресовій конференції, 
сќлќќаній державним депар-
таментом у вівторок дня 9-го 
серпня ц..р., державний сек-
ретар"" перестеріг Москву про-
тн плекання безпідставних іл. 
люзій про якусь буцімто спа-
ралізованість закордонної й 
оборонної поліпши З'сдине-
ннх Держав Амернкя під час 
цьогорічної виборчої прези-
дентськоі кампанії. І вротнв-
някн і приятелі ЗДА — за-
явив Гертер — мусять усві-
домити собі, що немає нічого 
більш далекого до правди. 
З'сдннені Держави Америки 
1 їх Президент можуть діяти 
негайно, без будь-якої за-
трвмкн І з повною енергією 
під час виборчого періоду, 
так же само, як і в кожен 
інший час. Факт, що виборча 
кампанія привертає багато у-
вагн американського народу 
с природніш, а то і здоровим 
явищем, бо в цей спосіб ре-
аґус на вільні вибори кожна 
вільна нація. Так же само 
зрозумілою річчю с, що аме-
риканськнй народ виявляє 
глибоке заінтересування вн-
борчнми змаганнями, які ма-
ють вирішити, хто буде про-
відннком його призначення 
протягом найближчих чоти-
рьох років. Зацікавлення на-
селення виборами й велика 
увага, що Я присвячують вн-
борчим справам усі чиняихн 
публічної орщіі, зокрема ча-
согшси, журналя^. ра^іо і те` 
леаізія, с важливим елемен-
там демократичного ладу і 
світ був би безпечнішим і 

кращим місцем до життя, як-
щоб такою ж свободою внс-
лову, думки і вибору могли 
втішатися теж і країни кому-
яокитайсько-совстського бльо-
ку. В дальшому ствердив Гер-
тер, що З'сдияені Держави у 
своєму недавньому минулому 
започаткували і здійснювали 
важливі зовнішньо політичні 
рішення, не зважаючи на 
президентські вибори. Так, 
наприклад, виборча кампанія 
1948 року не зупинила аме-
риканського уряду перед де-
цнзісю ламати совстську 
бльокаду Західнього Берліну 
з допомогою, „повітряного мо-
ста", до якої то акції прнсд-
налнся тоді Велика Британія 
і Франція. Совсти мусять па-
м'ятати, що того ж самого 
1948-го виборчого року були 
започатковані в липні і за-
кінчені у вересні переговори 
в справі найбільш важливої 
події в історії американської 
закордонної політики, а саме 
створення Північно-Атлантій-
ського Пакту. Так же само 
і президентські вибори 1940 
року не зупинили американ-
ського уряду перед вислан-
ням американських ншцнль-
ннків до Бел. Британії і пе-
ред встановленням там аме-
рнканських летунськнх баз. 
В дальших своїх відповідях 
на запитання журналістів — 
Гертер з'ясував становище 
ЗДА до переговорів про ато-
мову мораторію, ставлення до 
південно ' а м є р иканських 
справѓ- вокрвиа щодо Д(міні-
каяської Республіки і Куби, 
як теж щодо справи подій 
у Конго. 

Демократи відкинули республіканський 
законопроект про охорону громадянських 

прав 
Вашингтон. — 9-го серпня 

Сенат більшістю 54 до 28 го-
лосів відкинув законопроект 
провідника республіканської 
меншості! в Сенаті сенатора 
Нверетта МекКінлі Дірксена. 
Голосування було майже по 
партійній лівії. За внесок 
Дірксена голосували 24 рес-
публіканці, до яких присдна-
лися ще 4 демократи сенато-
ри: Даґлес, Гарт, Мек Нама-
ра і Морс. Проти внеску були 
52 демократи і тільки два рес-
публіканці Вілліямс і Йонґ. В 
цьому законопроекті були два 
пункти, про які згадував пре-
зндент Айзенгавер у своєму 
зверненні до Конгресу про ко-
нечність ухвалити найпотріб-
іші проекти. Ці пункти — це 
допомога тим шкільним рано-

про постійиість комітету, який 
мав би дбати про здійснюван-
ня дисеґреґації при прини-
манні на працю до урядових 
агенцій. Представник демо-
кратів сен. із Джорджії Ри-
чард Б. Рассел заявив, що не-
мас часу на те, щоб теперіш-
ня коротка сесія могла ухва-
лити новий законопроект про 
охорону громадянських прав. 
Він запропонував, відослатн 
проект сен. Дерксена до комі-
сії праці. Це відіслання рівня-
сться ЕІдкинеияю проекту, бо 
Сенат хоче закінчити працю 
вже 3-го вересня, щоб в Дні 
Праці, це значить 5-го верес-
ня. можна було почати ви-
борчу кампанію. Сен. Рассел 
заявив, що республіканці „ве-
дуть політику" з цим законо-

нам, які вирішать об'єднувати - проектом, бо і самі знають, 
школи для навчання білих і І що Конгрес не матиме часу 
кольорових учнів, та пункт на те, щоб його ухвалити. 

Президент Айзенгавер конферував в Білому Домі з вще-
ірезидентом Ричардом М. Ніксоном та з республіканськими 
провідниками в Сенаті. На світлині (зліва): сен. Томас Ќу-
{ел, Президент, сен. Леверетт Солтонстолл, Ніќсші, сен. Трус-

тон Б. Мортон І сен. Стайлс Бріджес. 

УНСОЮЗ УФУНДУВАВ КУРІНЬ НА ОСЕЛІ 
„ПЛАСТОВА СІЧ" В ГРЕФТОНІ, КАНАДА 

Торонто, Канада. — Остан-
ня неділя 7-го серпня ц. р. 
була великим днем однаково 
для многолюдної Пластової 
Станиці в Торонто, як і для 
Українського Народного Сою-
зў. В цей день відбувся на 
„Пластовій Січі" в Грефтоні 
коло Торонта „день таборів", 
на який з'їхали учасники у-
сіх цьогорічних пластових та-
борів торонтської округи, щоб 
у традиційному пластовому 

В своєму слові інж. Тарнзв-
ськнй дав вислів глибокому 
признашо для УИСоюзу 'за 
Те, що він продовжує свою 
традіційну місію допомоги та 
стимульовання важливіших 
громадських починів, не об-
межуючнсь тільки до своєї 
статутової господарської ді-
яльности. Велике значення 
УНСоюзу та його прикладну 
співпрацю з Пластом підніс 
у своїй промові заступник 

змаганні — пописі аміряттг станичного і водневѓѓе^осІ}(Ь'-

Нубиі інськии архиепископ погрожує 
припинити відправляти Богослужби 

Гавана, Куба. — Високий і Гавані атакували вірних, які 
представник `Католицької Цер! виходили зі святині, а поліція 

свою справність і пластову 
виробленість, та показати її 
своїм батькам і пластовому 
проводові. Три сотні пласто-
вої молоді та пів тисячі бать-
иів і приятелів Пласту вислу-
халн полевої Служби Божої, 
що її відправив о. Володимир 
Жолкевнч із церкви св. Мнко-
лая в Торонті, виголосившії 
проповідь про вагу виховай-
ня молоді в молодечих орга-
нізаціях а зокрема в Пласті. 
Кількадесять табо р о в и к і в 
прийняло св. Причастя. Зго-
дом відбувся похід пластової 
молоді на площу новацького 
табору, де відбулася святоч-
на передача новозбудованого 
коштом Українського Народ-
ного Союзу куреня для вжнт-
ку пластового ковацтва. Над 
входом до куреня пишалася 
зелена таблиця 'з написом: 
„Цей курінь уфундував для 
пластової молоді, щоб вона 
тут виростала на славу і ко-
рнсть української спільноти, 
Український Народний Со-
юз". 

Акту передачі доконав го-
ловннй секретар УНСоюзу. 
а водночас пластовий сеньйор 
і недавній голова Пласту 
ЗДА, д-р Ярослав Падох. я-
кого привітав в імені кава' 
дійського Пласту ного голо-
ва інж. Омелян Тарнавський. 

ќви на Кубі гаванський архи-
спископ Бвеліо Діяз відвідав 
9-го серпня президентську па-
лату і заявив секретареві при 
презндентурі Д-рові Лўісові 
Бучові, що Католицька Церк-
ва мусітнме припиннтн від-
правляти Богослужби, якщо 
уряд не забезпечить свободи 
релігійних чинностей. Недав-
но мали місце такі випадки, 
які унеможливлюють вірним 
брати участь в релігійних 
практиках. І так комуністич-
иі елементи перед катедрою в 

не дала католикам потрібної 
охорони. Подібні випадки вже 
були і давніше, і уряд їх толе-
рував. Архиепископ Діяз про-
сив уряд про належну опіку 
для Католицького Конгресу 
Молоді, який мас відбутися 23 
і 24 серпня. В католицьких 
колах уважають стан Като-
лицької Церкви за дуже по-
важний, і якщо уряд не дасть 
опіки вірним, то треба буде 
замкнути всі церкви, щоб не 
спричиняти авантюр під церк-
вами і в самих церквах. 

дарський референт торонт 
сі.кої станиці пл. сен. Роман 
Вжесневський, який зі сло-
вамн подяки для УНСою`зу 
за прекрасний курінь, який 
приміщує вже ЗО новаків, 
зв'язав клнч „свій до свого", 
підмічуючн на прикладі ді-
яльности УНСоюзу, що укрн-
їнськнй капітал, відданий ук-
раїнськнм установам, працює 
для української громади. 

В своїй промові гол. секрс-
тар д-р Я. Падох підмітив 
тісну співпрацю УНСоюзу 
з Пластом, доказом чого є ок-
ремі пластові відділи УНСо-
юзу в ЗДА та Канаді, підмі-
чуючи спільні ідеї, які пов'и-
залн ці дві великі організації. 
Допомогу Пластові у вибуду-
ВЇШНІ куреня для новаків 
д-р І Ілдох назвав моральним 
моргеджом УНСою`зу на ку-
рені цьому, та всьому кана-
дійському Пласті, для запев-
нення його постійної співпра-
ці і дружби з УНСоюзом. 

Після привіту для канадіі!-
ського Пла'сту від канад. кан-
целярії УНСоюзу, зложеного 
екзекутивним секретарем цій 
канцелярії та головним рад-
ннм УНСоюзу Богданом Зо-
рнчем, який також є актив-
ним пластовим сеньйором 
станиці в Торонті, д-р Падох 
ѓПродовження на crop. 3-ІЙ і 

Канадійська „Чайка" виступить на 
Союзівці в найближчу суботу 

Водсворт стане наступником Ладжа, 
як амбасадор ЗДА в ОН 

Об'єднані Нації. — Амбаса-
дор З'сдинених Держав в 06-
сднаннх Націях. Генрі Кебот 
Ладж, зречеться того стано-
вища, мабуть. 1-го вересня ц. 
p., щоб присвятитися перед-
виборчій кампанії. Генрі К. 
Ладж є кандидатом Ресиуб-
ліканської партії на віце-пре-
зидента. Наступником Ладжа 
на ного становищі в ОН ста-
не Джеймс Дж. Водсворт. ко-
лишній його заступник в ОН, 

від ЗО жовтня 1958 року 
голова американськоЃ делега-
ції в переговорах ЗДА, Ан-
глії і СССР у Женеві над при-
пнненням атомово - водневих 
експериментів. Г. К. Ладж 
перебуватиме ще перші два 
тижні цьогорічної Генераль-
ної Асамблеї на свому стано-
вищі з уваги на справу між-
народНого роззброєння: вона 
повинна опинитись на Гене-
ральній Асамблеї після того, 
як Совсти збойкотують її роз-
гляд на Комісії ОН для спра-
ви роззброєння — як це вони 
заповіли. Наступником Дж. 
Водсворта в Женевській ато-
мовій конференції с т а н е 
Чарль С. Стелле, високий у-
рядовець державного депар-
гаменту з титулом міністра, 
який короткий час заступав 
Фредріка Ііона на становищі 

Джеймс Дж. Водсворт 

голови американської делега-
ції на Женевській конферен-
ції роззброєння, що її зірва-
лн большевикн. Демократи 
критикують залишення Кебо-
та Ладжа ще я к и й с ь час 
в Об'єднаних Націях, закнда-
ючи, що його виступи в такій 
важливій справі, як міжна-
родне роззброєння, поможуть 
йому в його передвиборчій 
кампанії. , 

У Південній Кореї зійшовся вперше 
новий парлямент 

Сўель. — В минулий поне- засяде в обох палатах після 

ОН НАКАЗАЛИ БЕЛЬГІЇ 
ЗАБРАТИ НЕГАЙНО 
ВІЙСЬКА З КОНГА-' 

БЕЛЬГІЯ ПОГРОЖУЄ РЕВІЗІЄЮ СВОГО 
ВІДНОШЕННЯ Д О НАТО 

ділок 8 серпня зійшовся на 
перше засідання новообраний 
півдеино-корейськнй парля-
мент, щоб започаткувати но-
ву еру в історії цісї країни, 
якою потрясли недавні крн-
оаві заворушення, що довели 
до резиґнації старого презп-
дента Син ѓмана Рі та прова-
лу всієї заведеної ним снсте-
мн. На цю тему говорив тнм-
часовий президент, він же 
прем'єр, Гуг Чунг, який від-
кривши новий парлямент, 
закликав до привернення дій-
сно демократичних м е т о д 
правління та порпання з снс-
темою „одної партії н одної 
людини", яка панувала в Пів-
дениій Кореї впродовж 12-ох 
років. У нижчій палаті ново-
го парляментў засідає поки 
що 220 послів, а у вищій па-
латі 49. 13 дальших членів 

Об'єднані Нації. Рада 
Безпеки Об'єднаних Націй 
прийняла у вівторок 9 серпня 
ц.р. вже третю резолюцію в 
справі їй ліга. Поширюючи її 
уточнюючи свої попередні по-
становн з 14 і 22 липня ц.р.. 
Рада Безпеки сказала тепер 
виразно, що Бельгія повинна 
„негайно" відкликадн всі свої 
війська з провінції Катанѓа у 
Конго, де сконцентровано ко-
ло 8.500 бельгійського війеь-
ка. Водночас Рада Безпеки, 
давши повновласть генерал ь-
ному секретареві Гаммершнл-
дові вжити потрібних на його 
думку заходів для обсаджен-
ня військом Об'єднаних Націй 
названої провінції Катанѓа, 
водночас запевнила, що вона 
ні в чому не пересуджує внут-
рішньо-конґолійських спорів 
щодо устрою Конга. Цю резо-
люцію Рада Безпеки прнйня-
ла 9 голосами проти 0, при 
чому Франція й Італія стрнма-
ДИСЬ. Кузнсцов, побачивши, 
що його резолюція не мас 
найменших шансів перейти, 
взяв її назад і голосував ра-
зом з усімн за резолюцією, що 
її зголоснлн Цейлон і Тунісія 
Генеральний секретар Гам-
мершилд заповів свій понов-

переведення нових виборів н и П в і д л е т д о К о н Г а н а с с р е д у 

в округах, де уневажнено ви 
бори, переведені 29 липня ц. 
р. Впродовж 5-ох днів обидві 
палати `парляментў мають 
вибрати нового президента 
Республіки, який деснгнус 

10 серпня. Тим часом в Конго 
прем'єр центрального уряду 
Люиумба видав мобілізацій-
ний декрет для конґолійськоі 
армії, яка склала була зброю 
перед, військами ^Об'сдиаиих 

лрем'вра, `щоііого^^ затвердять І.НацІЙ т̀а" загрозн'в збройним 
тільки нижча палата парля- ѓ`походом проти „збунтовано 
менту. Президент за новою го- прем'єра автономної про-
корейською конституцією не аінції Катанѓа. Мойсе Чомйо 
мас викопної влади, лиш реп-
резентаційну. Головою вищої 
палати парляментў став д-р 
Джордж Паїќ, президент уні-
верснтету. Вся реорганізація 
державної верхівки мас за-
кінчнтнсь 18 ц. м. Найбіль-
шою трудністю у гладкому 
переведенні її, себто у виборі 
всіх керівних органів законо-
датної й екзекутивної влади 
є внутрішні спори в перемож-
ній, за Сннгмана Рі онози-
ційній Демонратнчній партії. 

В АМЕРИЦІ 
# Урядовці з департаменті' 

торгівлі б о я т ь с я , що більші 
відсотки за кордоном можуть 
спричинити відплив американ-
ських капіталів до чужих дер-
жав і збільшити платнияий 
недобір ЗДА, бо більше доля-
рів буде відпливати з цісї кра-
Інн ніж прибувати з-за кордо-
ну Тепер експорт пс̂ ревнщус 
Імпорт. І в другій чверті цього 
року зЛльшення виносило $700 
мільйонів в порівнянні з пер-
шою чвертю ц. р. 

О) Чяситкџ знов почали по-
давати стан ^анечищення повіт-
ря пилком квітів Із трав, які 

. . с інної гарячки" (.‚reft фі 
вер"). 8-го серпня стан занечн 
щения виносив ..0". стільки са 
ме, що рік тому того самого 
дня. На цю ‚сінну гарячку" в 
районі Ню Яорку нездужає 
кожного пізнього літа коло пів-
мільйона осіб. 

О) Департамеят торгівлі ствер-
джус, що імпорт кави в першій 
половині цього року становив 
1,422,932,000 фунти вартості! 
$494,773,000, а в тому самому 
чаоі 1950 року привезли кави 
1,487,851.000 фунтів, за $541,-
155,000. Один фунт зеленої кави 
ц. р. коштував пересічно по 34.8 
цента, а минулого року 36.4 

У Ляосі переведено переворот —нова 
влада проголошує „невтральність" 

Сайґон. — 3 радіостації у го „революційного комітету" 
СТОЛИЦІ Ляосу Віснціян про- підписная капітан Ќонѓ` Ле, 
голошено комунікат про пере- який ніби став новим днкта-
ведешія в Ляосі військом дер- тоіюм тієї маленької середньо-
жавного перевороту у внсліді 
якого владу перейняв „рево-
люційний комітет". У тому 
комунікаті закликається до 
зберігання повного спокою та 
запевняється, що будуть на-
далі збережена монархія й 
конституційний лад. В ділян-
ці закордонної політіжн запо-
відасться невтральність і го-
товість приймати допомогу 
від кожної держави, що її за-
пропонус. Водночас той „ре-
волюційннй комітет" заявляє, 
що він зажадає відкликання з 
Ляосу всіх чужих військ. Во-
но практично стосується не-
величких груп французьких і 
імерикансньких старшин, які 
керують вишколом 30.000 
аяоської армії. Комунікат то-'і на кому вона спірастьсн 

східньої країни, що була ко-
лись с к л а л о вою частиною 
французької колонії Індокн-
таю. Що сталося з урядом 
прем'єра Сомсаніта та з міні-
стром військових справ гене-
ралом Ф о у м і Носнаваном, 
який ніби G сильним мужем 
Ляосу, — не відомо. В недав-
ніх виборах прозахідня пар-
тія Сомсаніта віднесла велику 
пе})емогу. Комуністи в Ляосі 
не мають сили, за внйнятком 
підтримуваної Китаєм і Пів-
иічним В'єтнамом групи Па-
тет Ляос, що має своїх партн-
занів. Весь той переворот — 
справа дуже неясна і покищо 
нема відомостей, хто його пе-
ревів, хто виконує нову владу 

вінції Катанѓа, Мойсе Чомбе 
Він знову обкидав лайками 
Бельгію та знову погрожував, 
що самі африканські війська 
заведуть „лад" в Конго. ГПд 
натиском конголійського уря-
ду я столиці Конга Леопольд-
вілю виїхав остаточно бель-
гійськнй амбасадор Жан ван 
ден Бош, після чого негайно 

ряд підписав з Бельгією пакт 
приязни і союзу, а король Бо-
дуен був на урочистому про-
голошенні самостійності! Кон-
і а 1 липня ц.р. в Леопольдві-
лі. У Бельгії з приводу того 
розвитку подій в Конго та ста-
новища Ради Безпеки велике 
огірчення. Бельгійський пре-
м'ср Гастон Бйскенс заявив, 
іцо Бельгія переведе ревізію 
свого відношення супроти 
Північно-атлянтійського пак-
ту (НАТО). Бельгійці особли-
во огірчені. що ЗДА й Англія 
голосували за останню резо-
люцію Ради Безпеки та що 
члени НАТО в Раді Безпеки 
не взяли зовсім під увагу, що 
Бельгія збудувала великим 
коштом три бази в Конго са-
ме під натиском військовокр 
командування НАТО. Бель-
гійськнй прем'єр натякнув на 
можливість значного змен-
шения військового бюджету 
Бельгії, складаного під кутом 
зобов'язань супроти НАТО. — 
Тим часом в столиці згаданої 
вище конґолійськоі провінції 
Катанѓа ЕлІзабетвілі її пре-
м'ср Мойсе Чомбе змоднфіку-
вав своє до цього часу непрн-
мнрливе становище супроти 
вмаршу військ ОН. Він поста-
внв низку передумов, від 
прийняття яких узалежнив 
мирне допущення військ Об'-
сднаннх Націй та запросив де-
дегацію від ОН для ререве-
дення в цій справі перегово-
рів. Між тими передумовами с 
та^іцоб до Каташ-и не ввійш-
-іи війська прихильних Совс-
там держав, при чому він на-
звав виразно Гвінею і Ѓгану, 
— а далі, щоб автохтонне вій-
сько Катанги не було роз-
зброене, тільки наспілќу з вій-
ськом Об'єднаних Націй пере-
водило сторожування лето-
внщ, шляхів і будинків. Мойсе 
Чомбе не ВИЯВИВ зажурений з 
приводу відходу з його про-
вінції військ Бельгії та заявив, 
що він завжди мав і мас по-

оняли з бельгійської амбасади шану для бельгійського наро-
бельгійськнй прапор. Конго- ду і короля Бодуена, але не 
лійський уряд наказав закри-' мас довір'я до теперішнього 
ти також всі бельгійські кой-` бельгійського уряду. Комен-
суляти, иеревірнвшн таким таторн пе}юдбачають, що.те-
чином в життя зірвання дн- пер прийде в Конго до внут-
пломатичних взаємин з Бель- рішньої розгри між прнхиль-
гісю, дармащо ще 29 червня никамн централізму Люмумбп 
ц.р той сам конголійгький у- та федералістами. 

Робітництво України й Сибіру починає 
добиватися страйками своїх прав 

Миколаєві мав відбутися пер-Вашингтон. —: Офіційні 
чинники ЗДА одержують все 
більше повідомлень про про-
явн незадоволення совстськнх 
робітників умоцамн праці і 
заробітною платнею і зокрема 
про все частіші страйки у Со-
встському Союзі, особливо в 
Україні і в Сибірі. Так, згідно 
з одержаними востаннє ін-
формаціями, протягом остан-
ніх місяців відбулися страй-
кн робітників у Миколаєві 
над Дніпром, в Харкові, в 
Ростові над Доном і в Вар-
наулі на Сибірі, не зі`адуючи 
вже п)ю відомий і криваво 
здушений страйк українських 
і білоруських іюбітників 
Темір Тау в Казахстані. 

ший страігк ще трн роки то-
му і тоді ж ув'язнено кілька 
соток робітників. Починаючи 
страйк цього року, миколаів-
ські робітники сповістили про 
свій виступ наперед місцеву 
партійну владу і перестере-
гли її перед важкими кон-
веквенціими. якщо б тепер 
повторилися знову масові у 
в'язнення. Страйкуючі робіт-
ннкн в Миколаєві вимагали 
збільиіення заробітної платні 
і покращання харчових і 
життьових умовиќ. В деяких 
випадках робітники внмага-
ють усунення зненавиджених 

у j індустрійннх і партійних ке-
В рівннків підприємств. 

У Советах продовжується шпигунська 
гарячка -

Союзівка, Кергонксон. — 
У найближчу суботу, 13-го 
серпня, у рямках щотижневих 
культурно-розвагових імпрез, 
виступить на цій оселі УНСо-
юзу танцювальний гурток 
„Чайка" з Гемилтону, Кана-

таяцюристів! „Чайка" здобу-
ла собі найвищі признання 
своїми виступами на сценах 
і в телевізії Канади, то ж мо-
жна очікувати, що її гостин-
ний виступ на „шматку Укра 
їнн" в Америці буде одною я 
найбільших мистецько-розва-

да, що мас в складі точно 50 говнх атракцій. 

М о с к в а . - - Московський 
Комуніст", о ф і ц і о з Цент-
іального Комітету Компартії 
ГССР. приніс знову велику 
ѓгаттю, що закликає до „на-
юдної чуйностн" з уваги на 
ііби-то „надзвичайне збіль-
иення актнвностн закордон-
шх імперіалістів в ділі шпи-
-унства". Як „новий доказ" 
такої ніби-то шпигунської ді-
ільностн американців, що до 
Совстів приїздять в різному J відустьсся про 
характері, подасться амерн-1 гунства" проти 
канського громадянина Поста 
Джофрі. який в черьні ц. р. 
приїхав до Москви в складі 
делегації від ЗДА на міжна-
родну конференцію автома-

місті Москви робив фотознім-
ки та що самі москалі звер-
нулн поліції увагу, що якийсь 
чужинець ходить з фотоаиа-
ратом в околиці, де с „вій-
ськові об'єкти". Поста трн 
години переслухували на по-
ліції. а потім казали йому не-
гайно виїхати з СССР. Амба-
сада ЗДА в Москві заявила, 
що їй нічого не відомо про 
будь-який інцидент з Джофрі 

У С В І Т І 

тики н телемеханіки. „Кому-
ніст" обурюється, що Поста 
.‚приловили", як він на перед-

закид „шпн-
того амери-

канського інженера. Совст-
ська манія переслідування 
що проявляється в нагінці 
проти туристів, як шпигунів, 
зокрема страх перед фотрапа-
ратамн, що їх мас кожний а-
мернканськнй турист, збіль-
шує прикрості для туристів. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 11-го СЕРПНЯ 1960 Ч. 153. 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩиАІННИК ЂЩЇ$' ОКЯ А І N І AS D А І IV 

FOUNDED І {ТО 
Ukrainian newspaper published daily except Suns. Mondays (S holidays (Saturday Л- Monday 

issues combined) bv UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Inc. bl-83 Grand St. jersey City. N-J 
Second Class Postage paid at the Post Office of lee sev Citv. N I Accepfed for mailing at special rate 
of postage provided for Section 1130 of Act ol (Jctober 3. 1917. — authorized July З і , НМЯ 

S u b s c r i p t i o n Rates: One year $1200; six months $6.25; three months $3-25—Jersey City and 
Foreign Rates: One year $14.00; six months $7.50: three months $4.00. For UNA members monthly 65^ 
П е р е д п л а т а : На рік — $12.00; на пів po (у $fi.25; нп три місяці $3.25. В Джерзі Ситі 
І закордоном: На рік $14.00; на nfn року $7 50; на три місяці $1.00. - Для членів У. Н. 
Союзу, чоловіків і жінок. 65 центів місячно. Зп кожну зміну адреси платиться 10 центів. 
Статті і дописи, підписані авторами. йПїусять"підТті)вТдатн поглядам Редакції- Редакція засте-
рігас. собі право в потребі виправляти і скорочу н надіслані матеріяли. Незамовлсні матерія 
лн повертається тільки тоді, коли автор собі це вЧразно застеріг долучивши заадресоваігу ко-
верту д відповідною поштовою оплатою. — За зміст оголошень Редакці̀ я не вілпопідао. 

Адреса: SVOBODA". P.O. Box 346. Ц-RSKV CITY 3. N. І-

Вічно відкрита рана 
У щорічний звнчаіі почав входити в 

Америці Тиждень Поневолених Націй. По-
руч із ним і незалежно від нього різні 
уярмлені большевикамн народи щорічно 
маніфестаційно відзначають тут свої істо-
ричні роковини, з більшою чи меншою у 
частю офіційних американських чинників. 
Відомо, що американські українці добилися 
поважного пролагандивного успіху з що-
річннм проголошуванням Українського Дня 
в різних містах і стенѓах Америки в роко-
винн Актів 22-го січня, з відповідними за-
пнсамн до конгресового рекорду. Також при 
інших нагадах різні національні групи п 
ЗДА, зокрема і особливо ті, що походять 
з поневоленої Москвою цснтрально-гхідньої 
Европн, отримують від офіційних та гро-
мадських чинників численні слова при-
знання. запевнення солщарностн і сдоша-
тій для їх визвольних змагань. 

Але — будьмо щирі й оцінюймо спра-
вн реально. — Ці вияви з американського 
боку здебільша мають характер недільно-
маніфестацпгаий, куртуазійний. щонайвшцс 
декляратнвний, без впливу на реальну за-
кордонну політику. Виявилось цс нлкращс 
при срормулюванні програм на обох цьо-
горічних конвенціях керівних амернкансь-
ких партій. Про це була тут мова: хоч за-
явлено там симпатії для визвольного руху 
поневолених народів, проте сказано це ду-
же обережно, в найзагальніших фразах, а 
У`країни,'найбільшої уярмленої країни, яка 
перша впала жертвою большевицької аґ-
ресії і перша вела проти Москви криваву, 
затяжну війну, не згадано на ім'я. 

Але проблема поневолених народів, у 
першу і найголовнішу чергу проблема по-
неволення України — цс вічно відкрита 
рана, надто велика і надто болюча, щоб 
можна було її не бачити. Вона „не існус" 
тільки' в заявах кремлівських володарів, 
призначених на експорт, залишаючись вод-
аочас постійною найактуальнішою проб-
лемою і 'найбільшою журбою всісї совст-
ської внутрішньої і закордонної політики. 
І чим більше у світі нових держав, чим 
нахабніші затії Москви пропхатися в оті 
нові азійсько-африканські чи південно-аме-
рнханські країни своїми впливами, тим о-
чевндяішою мусить ставати розбіжність між 
совстською ролею „опікуна поневолених" і 
ролею дійсного поневолювача на Сході Бв-
ропн. Доказом зростання у широкому світі 
цісї саідомости може послужити знаменита 
передова стаття „Ню Иорк Таймеў" з 8-го 
ц. м. ‚‚Новий імперіалізм". „Сумною прав-
дою — читаємо в цій статті, — ясною для 
кожного, хто бодай елементарно знак со-
встську історію, с те, що Совстськнй Союз 
нині — остання, що ще залишилася імпе-
ріялістична великодержава. сднна колоні-
лльна держава, яка панўе над територією 
більшою і над народами численнішими, як 
то було ще 25 років тому". Згадавши про 
Югосл'авію, Мадярщину, Польщу і балтій-
ські країни, автор статті стверджуќ! „Спн-
сок інших ув'язнених в Совєтському Союзі 
народів довгий. Українці с нині одним із 
передових народів Европн. проте Київ все 
ще тільки провінційна столиця, якою прав-
лять з Москви". Висновок цісї правильної 
в кожному своєму твердженні статті „НИ-
Таймсу" також правильний: „Тому щодо 
імперіалізму Москва стоїть перед судом сві-
тової опінії з кров'ю і бзлотом на своїх 
руках". Поява такої статті у такому пере-
довому світовому щоденнику —' знаменна 
і добра подія^ 

Чим більшою буде сила поневолених 
Москвою народів, тим яснішою ставатиме 
правда про московський імперіалізм. І тим 
більші шанси, що й закордонна політика 
ЗДА піде по лінії логіки: розбити імперія-
лізм Москви з допомогою поневолених на-
родів. 

Чужим коштом 
Обговорювана, вже на цьому місці спро-

ба польського паризького журналу „Куль-
тура", редакція і співробітники якої ре-
презентують найбільш реалістично дума-
ючу політичну групу серед польської емі-
грації, започаткувати польсько-російське 
порозуміння, внмагас аналізи також з ог-
ляду на її український аспект. Про Ўкрашу, 
що і тернторіяльно і політично є найго-
ловнішим фактором у взаєминах між Поль-
іцею і Росією, налагодження яких хотіла б 
добитися „Культура", у вміщених в її „ро-
сійському числі" статтях Мсрошевського і 
Мілоша. сказано зовсім так, ніби українсь-
кої проблеми взагалі не існус. 

Головний речник „Культури" публі-
цист Юлій Мсрошввськнй, ствердивши, що 
„оставнім відгомоном східньої політики 
давньої Польщі була київська експедиція 
П. Пілсудського", заявляє, що ця „сторінка 
історії остаточно закрита", і що він і його . 
однодумці вважають, разом із більшістю 
своїх земляків, „теперішні границі Польщі 
в принципі встановленими" і „не вистав-
ляють своїх територіальних претенсій ні 
до кого". Тому у висновку Мсрошевський 
констатує, що „між Польщею і Росією не-
мас ніяких спорів за територію" і що він 
„солідаризується з більшістю поляків у 

` Польщі, які не бажають ні війни з Росією, 
ні її розчленування". 

Ставши на такій, здавалося б, ясній і 
виключаючій усякі спроби розподілу Росії 
позиції, Мсрошевський зараз же за цим за-
перечус цю позицію, застерігаючись, мов-
ляв. для ‚‚уникнення будь-яких непорозу-
мінь", що „ми вважаємо справедливими і 
законними прагнення до національної не-
залежности народів уярмлених Совстськнм 
Союзом, так само як і анектованнх ним", 
і що це ‚‚стосується передусім України і 
балтійських держав," на чолі з Литвою". 

Яким чином мали б бути здійснювані 
ці прагнения до незалежності! українсько-
го і балтійських народів, Мсрошевський не 
з'ясовує. З ного дальших застережень і за-
яп, що поляки його напрямку є проти тво-
рення будь-яких союзів держав, спрямова-
ннх проти Росії, проти політики ізоляції 
Росії та відсунення її від Европн, як і з 
заяви, що єдиним прагненням поляків 'є 
повернення їм справжньої незалежності! 
Польщі, можна б висновувати, що й неза-
лежність цієї країни, і незалежність Укра-
їни та балтійських держав мала б бути 
здійснена без якихось активних зусиль 
народів даних країн чи сторонніх сил, а 
просто з „доброї волі" Москви, чи внаслі-
док внутрішньої еволюції в цих країнах, 
окупованих збройно і політично Москвою. 

Наскільки така концепція реальна, міг 
би свідчити увесь дотеперішній історичний 
досвід взаємин уярмлених народів із їхнім 
поневолювачем - Московісю чи Росією. 
Якщо ж іде про можливість польсько-ро-
сійського порозуміння, то його реалізація 
може відбутися тільки коштом України, 
значить, якщо поляки зречуться свого хоч 
би лиш декляративного визнання незалеж-
ннцьких змагань України і визнають її 
таки невіддільною частиною совстської ро-
сійської імперії. Тільки тоді, можливо, поч-
нуть росіяни говорити з поляками, звичай-
но. якщо до того часу Польща не стане 
черговою совстською республікою, а з тим 
і „невіддільною частиною" Росії. Покищо 
ж ніяких передумов до польсько-російськнх 
розмов немає, про що свідчить реакція рс-
сійської сторони на виступ „Культури", зо-
крема зреферована вже атака Н. Осіпова. 
Цей російський публіцист на диво цілком 
))сально оцінює можливості майбутнього 
розвитку, стверджуючи, що „спір про те. 
за ким Поділля й Волинь і за ким насліддя 
Богдана — може ще розгориться знову". 

ВИЗИСК РОБІТНИКА 
Львівський кореспондент 

київської „Літературної Газс-
ти" Тарас Мигаль надруку-
вав у 46-му числі цього офі-
ційного органу Правління 
Спілки Письменників Украї-
ня репортаж під назвою 
.Шестеро дружніх". Мова 

тут про Львівський автобус-
ний завод, що стяв — за сло-
памн большевицької пропа-
ґандн — гордістю львов'ян. 
Автобуси, виготовлені в цьо-
му заводі ^^тгнще Мнгаль — 
можна вже зустрітн``-не^лншс 
на всій велетенській терит'орії 
Совстського Союзу, але й за 
кордоном, навіть у таких да-
лских країнах, як Аргентина 
та Венесуела. 

Та не про саму лише „гор-
дість львов'ян" пише KOPCC-
пондеНт Мигаль. Його репор-
таж мас далеко важливіше 
для комуністичного режиму 
гИаЧення. Бо цс — розповідь 
про новий „патріотичний" по-
чин львівських робітників — 
почин, який фактично є но-
вим ударом по робітництву. 

Це вже наслідок пспсре-
бірливої політики Хрущова, 
який за всяку ціну намагас-
ться наздогнати Америку, а 
передусім запаморочити про-
пягандою вільні народи, що 
Львівському а в т озаводові 
призначено ще в цьому році 
випусти ти додатково дві ти-
сячі нових автобусів „Ту-
рист". більшість яких — як 
каже Мнгаль—„призначасть-
ся для виходу на міжнародні 
тпасн". Для виконання но-
вих підвищених зобов'язань, 
— як слушно заявляє Ми-
галь, — треба вишукувати 
резерви збільшення випуску 
продукції. В большевппькому 
царстві ці резерви легко від-, 
шукати — вони в людині, в 
тій людині, вартість якої в 
будові комунізму викрив був 
уже Сталін, СТВОРЮЮЧИ кон-
цеятраційні табори, безмеж-
ний резервуар людської праці. 
Цю вартість люпини ..оцінив" 
"'`иптськнй режим і в остан-
ній війні, намагаючись за-
т̀%'пнти людськими масами 
технічну озбпоєність своїх 
тімій. женучи ці маси голі-
пуч на фронти. 

Цю саму випробувану стя-
лінську систему застосопуг.-
ться тепер у Львоігі. -нп фяб-
РИПІ, ЩО Є „ГОПДІСТЮ ЛЬПОП`-
ян". Праща реіакція .Літе-
ратурної Газети" називає цю 
систему новою і навіть прн-
міетила на всю шнрияу га-
зотної сторінки кпиклнве гя-
ело: ‚Нове, комуністичне вхо-
ТПТЬ у життя". 

слідок цього почину, отже 
за рлхуяок перевантаження 
робітника, у Львівському за-
воді додатково змонтовано 15 
автобусів. Значить, внпроду-
ковано їх без додаткової о-
платн робітної сили. В аме-
мпкпнській дійсності не лише 
неможливе зменшення кіль-
костн робітників за рахунок 
фізичного їх обтяження, але 
ї̀ї нлдѓолинна працЯ вимагає 
збільшеної оплати. Натомість 
робітник у Совстському Со-
юзі мусить видати з себе всю 
силу, мусить працювати ще ft 
за товариша, якому прнзна-
члсться іншу роботу, за свою 
мізерну платню. 

Володимир Оренчук 

МЕХІКО ЗБЛИЗЬКА 
Вибираючись до Мехіко, я 

вже був дещо поіИфорнова-
ниті про ту країну від осіб, 
які побували там, однаЌ, піз-
нлп'е ствердив, що всі ті ін-
формації були дуже розбі-
жні. Крім того, я відвідав 
кілька публічних бібліотек, 
але й там, поза турнстични-
ми памфлетами, чорнобрнвн-
мн дівчатами в національних 
строях і матадорами, що зма-
гаються з биками, нічого не 
знайшов. Це — тільки гачок, 
щоб притягнути американсь-
кого туриста з долярамн. І 
дійсно, вони тисячами їдуть 
туди на вакації, щоб власнії 

вибраних, що заливають ву-
лиці і публічні льокалі весе-
лим реготом. Але деталі за-
лншімо на пізніше. 
Тіхуана — місто контрастів 

Каліфорнію від Мехіко від 
ділюс лише звичайна дро-
тяна огорожа. Тож, зали-
шившн Сан Дісґо, ми навіть 
не зчулнся, як в'їхали в Ті-
хуайу, на мехіканській тери-
торЧЇ. Вправді, переїжджаю-
чи ту огорожу, ми завважн-
ли иехіканських полщіянтів, 
але ніхто з них нас не зу-
павяв 

Репортаж Тараса Мигала ми очима подивляти сеньйо-
,.прикрашений" великою фо- рнт, які віддають до днспози-
тосвітлнною слюсарської бри-)ції всі свої жіночі чари. До 
гвдн Львівського автобусного послуг американських жінок 
заводу. На тлі автобуса шість j стоїть ціла плеяда гарно 
змарнілих облич, на яких (вбраних сеньйорів, які з не 

меншою жертБенністю обда-
ровують їх своїми чарами, ви-
шуканнми манерами та еле-
гантністіб. Вулиці, ресторани, 
нічні льокалі ft корпшя ро-
яться від таких свіжоспрепа-
роваяих пар. Це, так би мо-
внти, вибранці, які завдяки 
своїй молодості виринули no-

на'годувати і над масу місцевого населен-
Іня, назагал дуже бідного і 

відбивається нужда і забріха 
ність большевицької дійсно-
стн Майстри-слюсарі. які 
складають автомашини — це 
'еліта фахового роб'ітництва 
Це найкраще оплачувані ^ю-
бітннки. Але в Совстському 
Соь)ЗІ — це нуждарІ, які не 
зарітбляють стільки, щоб на-
їстися і досита 
свої родини. 

спочинок. По дорозі гурт Діг-
вори заступає нам дорогу, 
простягаючи ручіенята. 

Мандрівка в незнане 

Ствердивши, що Тіхуаиа, 
як прикордонне місто не і ід-
дзеркалюс мехіканськогож)нт-
тя. наступйого Дня вйрішус-
мо поїхати вглиб країни. Вн-

" бнрасмо дорогу,-оо-якій змо-
жемо їхати автом, бо добрих 

оріг тут кало, й бічій зін-
чайяо заводять у пустиню. 
Найближча зупинка — село 
Ля Преса. 

Коло тридцяти хат при гб-
ловній дорозі стоять сумні, 
занехаяні, без травників І кві-
тів. Ані одного ав†а, ані хоч 

На вулицях Тіхуани нашу би воза з конем не бачимо, 
увагу звернули обвантажені і Люди сидять на порогах хат. 
численними дітьми, бідно вдя- убгавши лиця в- руки. Жінки 
ѓнені жінки, які нагадали в рясних спідницях з дітьми 
нам мандрівних циганів. Вўѓ І оглядають вас. 

понурого, яке не реагує на 

Іван Вєрб'яний 

ВАКАЦІЇ 
Люди великих, перслюдне- спеціально від 1948 року, ста-

них міст ждуть рік-річно не-
тсрпляче на вакації. їх тяг-
не на лоно природи, над бе-
ріг синього, шумлячого мо-
ря або в гори з чистим повіт-
рям. Інших манять до себе 
озера, по яких можна годи-
нами плавати в човні в кри-
шталево-чнстій воді, в яких 
можна купатися, ловити рн-
бу. Одні хочуть вилежуватися 
годинами на сонці, вбирати 
в себе ного силу. Ще інші 
мріють про мандри з наплеч-
ником і фотоапаратом. Наші 
нсрвн добре надшарпус ша-
лений темп модерного жит-
тя. ми душимося у міському 
повітрі, що в нім повно вся-
кнх нездорових випарів фаб-
рнк, опалених газів авт 1 вся-
ких машин. - '.- -' ' -:" 

'Модерна людина, а перед-
усім жителі великих міст, 
віддалюються чимраз більше 
від матері-прнродн. Людина 
працює незгідно з порами ро-
ку, не держиться сонця. Літо 
чи зима, вона працює одна-
ково довго. Велика частина 

В Амернпі й інших вільнігх людей працює тоді, як сонце 
кпяїнах збільшення продук-'вжс давно пішло на спочн-

' нок. 
Все це тягне за собою фа-

тальні наслідки. Людина за-

ци йде впарі із автомятиза 
цією праці — значить із збі 
"ьшенням технічних ресупеів. 
В совєтській дійсності збіль- непадас фізично й нервово, 
шення продукції йде через Сон — це одоноке, що дає 
пілвишення вимог до робіт- повний відпочинок нервів і 
ннка. Мигаль говорить про тіла, треба викликати штуч-
те. що треба здобути більше І но всякими насонними засо-
продукціі меншими силами., б"амн. 
Але це — фальшиве означен- Не дивно, що чимраз біль-
ня. Тут саме зменшено чис-' ше спеціялістів береться до 
ло робітників, а збільшено справи досліджування ферій 
вимоги до робітної сили, до і щотижневого відпочинку -
людини. Бо коли слюсарсь-
кін бригаді Львівського ав-
тобусного заводу, що склада-
сться з восьми слюсарів, до-
ручають підвищити видай' 
ність праці, зменшуючи в тон 
самий час цю бригаду на 
дтюх робітників, тоді кожний 
розуміє, що йде тут про під-
пнщеннл вимог до видайно-
стн праці окремого робітнн-
ка. В Америці така вимога 
викликала б негайно страйк. 
В країні збудованого соціялі-
зму цю вимогу робітники му-
сять сприйняти як „патріо-

j тнчний почин". 
Мнгаль хвалиться, що вна-

„вікенду . 
Дослідники знають із ста-

тистнки нещасливих вігаад-
ків, що найбільше їх трапля-
сться в понеділки. В поне-
ділкн люди гинуть на серце, 
в автомобільних катастрофах, 
у всіляких випадках з маши-
намн, падають з риштувань 
тощо. Статистика показує, що 
таких нещасливих випадків 
найбільше буває взнмі, мен-
ше вліті. Найменше випадків 
трапляється від травня до 
серпня. Число серцевих смср-
тельиих випадків збільшусть-
ся знову аж до травня. 

Почавши від 1935-го. а 

тнстика стверджує, що друга 
половина року, від осени й 
початку зимн, ставить до лю-
дей більші вимоги як інші 
пори року. Людина по ві-
кенді, здавалося б повна сил 
і найбільш підпорна, иайбіль-
шс наражена на нещасливі 
випадки. 

Багато світла на ці гіитан-
ня кинув австрійський дослід-
ннк (.‚спеціаліст від вака-
цій", як його називають), — 
професор інсбруцької універ-
ситетської клініки д-р Антон 
Гіттмаїр. Займаючись вака-
ціямн, він звернув особливу 
увагу на короткі вакації, —-
„вікенд", при п'ятиденному 
тижні праці. У всіх осіб, що 
їх досліджував проф. Птт-
маїр із своїми аснстентами, 
виявилося, що саме в гіонеді-
лок, коли треба братися до 
інтенсивної праці, веґетатив-
на нервова система (що неза-
лежно від нашої волі, кермує 
органами й функціями нашо-
го тіла), виявляє найбільшу 
нестійкість, що часто прнбн-
рас форму шоку. Перевраз-
лнвлення вегетативної нерво-
вої системи виступає чимраз 
більше в наших часах. І так, 
понеділок стає феральним 
днем, бо по 60-годиннім від-
починку, треба братися зра-
зу до інтенсивної праці. Це 
лихо збільшується у багатьох 
людей недостачею руху 
(„треба під час вікенду від-
почити"), надмірною кількіс-
тю їжі (в крові назбярусться 
холестерина, що спричиняє 
звапнення жил, збільшує тиск 
ќрови і тромбозу), уживан-
ням алЬкогольних напоїв і 
куренням. 

Але це зовсім не' значить, 
що ці прояви виступають ті-
іькн у фабрнчнвх і інших 

фізичних робітників. Дослі-
ди проведені на учнях серед-
ніх шкіл, доказують, що 
при п'ятиденному тижні нав-
чаяня учням важче братися 
до науки, трудніше приходн-
ться концентрувати увагу і 
пригадувати собі вже засво-
сне, як при тижні науки, що 

лиці занедбані, брудні,, в'ють 
ся в різні сторони. Хати на 
гадують неохайні жидівські 
доми галицького повітового 
містечка. Без труднощів до-
бнвасмось до центру міста, 
де попадаємо в жахливий ав-
товни рух. Серед розкішних 
американських авт бачимо 
тут і там старі моделі мехі-
каиців. 

Знайшовши приміщення на 
нічліг, ідемо оглядати місто. 
Головна вулиця, на якій роз-
міщєяі численні нічні льока-
лі, готелі, коршмн та крам-
ниці з подарунками, охоплю-
юс десять бльоків. На кож 
иім розі стоїть мехіканець в 
гаирокому солом'яному капе-
люсі біля малого візка, за-
пряженого віслючком, і за-
прошус прохоясях сфотогра-
фуватись. Оподалік другий 
продає національні стравн. 
Ось один з них, не маючи 
покупців, пальцями бере са-
лату і їсть сам. 

На вулицях1 гамірно. Кож-
ннй запрошує до свого „бнз-
несу". З льокалів продпра-
ються жива мехЬІсансьіса 
музика й спів. Обшарпані ді-
тл гуртами обступають нас і 
просять грошей. Коли ви ще-
дрі і обдарували кожного мо-
неткою, друга група облягає 
вас з тим самим проханням. 
„Оньйор, сер, амеріхаио!"— 
на устах кожної дитини, що 
простягає до вас рученята. 
Чути переважно англійську 
мову. Крамниці побудовані на 
взір" гаражів, довгі ft без ви-
стааовИх віуон. Крам у них 
одноманітний: черевики, жі-
ночі торбннкн, шахи, тексти-
льні вироби з крикливими 
взорами. Ціни дуже високі, 
але коли ви запропонуєте по-
ловину, то внсе легко змо-
жете договорнтися з продав-
цем. Ціни в ресторанах не 
нижчі, як у Каліфорнії. 

Наші пані, полагодивши 
дрібні орудки, пішли відпо-
чнватн, а я з приятелем про-
довжував оглядини. Яскраві 
світла і чепурна будівля з 
мальовилами с п о к ушають 
нас. Думаємо, що це щось 
ліпше від усього того, що ми 
досі бачили. Заходимо всере-
днну. В напівтемній залі кон-
турн постатей, що облягають 
бару, і мале підвищення, на 
якому під звуки музики ви-
танцьовує молода жінка, пе-
рсполсаяа вузьким пасочком. 
Більшість жінок не мехікан-
ського походження в товарв-
стві мехіканців весело гуто-
рять за столиками, застеле-
ннми тарілками і пляшками. 
Мужчини вже досить похнло-
го віку насолоджуються усмі-
шкамн мехіканок. Сьогодні 
будній день, а тому вибір ве-
лнкий. На „вікенд" місто пе-
рстворюється у військовий 
бастіон — його сповнюють а-
мериканські жовніри, стаціо-тривас п ять з половиною 

днів. Не хочеться вірити, алс'новані в Сан Дісґо 
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Без кінця-краю. здавалось, 
тяглася осінь в степах. Ко-
ротшалн похмурі бсзсоняшні 
дні; перші заморозки на сві-
танку збивали жовкле листя 
з дерев, а те, що не піддава-
лося, оздобляли розмальов-
кою. І якими тільки барвами 
не пишався тоді ліс! 

Знагла налітав з півночі 
верховий вітер „москаль", 
проясняв небо, а потім сти-
хав, наславши з півночі сні-

Прихід осени оповіщав від-1 в кримські простори н заку-
літ птиць: линули на південьІбанські поля. Зникали мете-
ключами журавлі і вся та лики, комашня й гадюки, 
крилата тварь. що так бучно Степ затихав, порожнів, за-' гову хмару ft убіляв степ 
верталася в степи весною.'стнлався брудною пеленою, першою порошею; перший 
Відліт ніколи не бував ра- діймала погка. пронизлива мороз стягував калюжки тон-
дісним і гучним; ніби крадь- мла. а зривалася буря. — то-' кою льодовою корою. Насту-
ќома. покидала степи пти-'ді в степу наставав справж- пала зима. Грудки землі о-
пя. щоб не наганяти журбу `, ній бешкет: гул. рев, скрегіт. 
На тих своїх друзів, що зва- голосіння: 
жились зимувати на місці. Гу^ п г г ) ( м н м пі,л, 

Зќір одягав кожушки, за-j ррт nwr л а м ; ) і : 
пасався харчами, стягав їх у 
норки та берлогн, де ман зи- j Боролися з тими вітрами 
мувати. Дрохви й хохітпн чорні зграї галиччя та rafi-
збиралися докупи, жируючи вороння, хмарами облягали 
поблизу чагарів, свого схо- пов'ллі степи, вовчі загони льодинок. По білому перво 
вища під час завірюх. Тар- вешталися по них, а дикі ка-1путку чорними краплинами 
пани б сайгаки кидали ши-!банн йшли облавою на дубо-
рокі степи та скупчувалися ві ліси, як плугами рили 
біля ба^Йпаків та лісів, а те-j іклами землю, вишукуючи 
плолюбні ушкалі прямували жолуді. 

бсрталися в каміння, поволі 
Грунт промерзав і ставав 
чорним цементом. 

Після „москаля" западала 
морозна тиша; сніговий на-
порош сліпив очі. виблнску-
ючн міріядами мікроскопіч-
ннх крншталннок - скальок-

розгулювалн ворони; вони 
першмми полишали на ньому 
сліди. Чим далі, тим помітні-
ше холоднішало, морози ро-

билися дошкульнішими, пал-
кііними, чим далі, тим без-
сильнішим` ставало проміння 
яскравого знмопого сонця. 

Вже давно минула пора 
мряки, коли в цілковитій 
тиші, крив степ непрогляд-
нні̀ і туман, а з неба повіль-
но сипався м'якнмп, хутко 
танцюючими сніжинками, ла-
патнй сніг; минула пора й 
.шквирі чи завійниці, коли 
рвучкий вітер йшов по степу, 
несучи з собою холодну млу. 
крупу або дрібний дощ, перс-
мішаний з снігом; щезали та-
ловинки, що з'явилися рані-
ше опівдні, опадало остан-
нс зів'яле листя, й тільки на 
д}'бах, хоч і мертве, цупко 
трималося до самої весни. 

І ось знову задував „мо-
екаль". цього разу дужче, на-
порнстіше. о д ч а й д ушніше, 
здібмав снігові вихри й пере-
ходив у буран-нетелнцю. 

Не даіі Боже було в таку 
хуртовину-хугу опинитися в 
пустельному степу: загнбіль 
і людині, і коневі; не чули 
вони ні дзвонів, що бнлн на 
сполох, ні прнзігвшіл стрі-' 

лів, ні гуркоту калатала по 
залізному листу, лише скн-
гіт та виття бурі вони чули, 
замерзали й заносились сні-
гом. 

Заметіль бешкетувала кіль-
ка днів зряду, і коли, на-
решті, вгамовувалась, не пі-
знати було широкого степу; 
увесь він холмився сніговн-
ми кучугурами- завалами, об-
волокла його сиза морозна 
мла. І сонце, і місяць світили 
крізь цей льодово - холодний 
серпанок тьмяно, каламутно; 
мороз вже не попускав цілі 
дні. Надвечір і, особливо? удо-
світа він дужчав і скаженів; 
вночі по степу струївся ледве 
помітний подув; він розганяв 
імлу, і тоді незвичайно яс-
краво блищали зірки й над-
зпнчайЯо читко окреслювався 
в небі мідяний диск місяця. 
Світло Його посипало кучу-
гури синявими блискітками іі 
розкидало по степу химерні 
гіні то блакитні, то чорні, то 
пилові, те темнофіолетові. І 
йшли степами довгі таємні 
шурхоте, покряхтування, по-
тріскування, перешіптування; 

це по степу походжав Мороз,' й здавались сліди їх мудер-
нсвиднмий людському оку. ною в'яззю, 
але насторожений слух вчу-1 А ось лисичий слід, розго-
вав його ходу. 'кисті сліди вовчої зграї. Зи-

На світанку, в повній ти- мою доводилось вовкам жн-
ші, степ огортався сизою мо- ти надголодь; вешталися во-
розною млою. Пізнім ранком нн по степу в погоні за їжею, 
сонце виходило зіза обрію протяжно вили, люто клаца-
величезиим тьмяно''-., ц`егл я - л и зубами, гублячи піну. У-
стнм колом, на небосхилі, од- чувши оселю, звертали до неї 
наче, його проміння перелн-1 Вовчий наскок бував вели-
палосл. іскрилося, палахкоті-
тіло баготокольорннм, мінли-
внм щомиті, стрілчастим нім-

ким нещастям; різали вони 
ягнята, вівці, а то й худобу; 
гинули також коні й людн 

бом. Сліпучим світлом сонце від їхніх різаків. Лютим зві-
осяювало білу пелену степів, І рем робився голодний вовк, 
боляче було глянути на неї.{нікого не боявся, а влітку! 

навпаки: зобачнть когось і 
тікас. А траплялося й таке, 
що оскаженілі від голоду вов-
кн пожирали живцем свого 

Химерні тіні давно вже роз 
порошилнся, але тепер ви 
бачили, що степ, який уночі 
здавався мертвим, — жив; 
ви помітили сплетення зая-
чих слідів, ямочки . коритця 
в снігу, де зайчики відпочи-
вали ,ви бачили справжню 
в'язь відбитків куріп'ячих ла-
пок. Взимку куропатва обро-
стас білим пушком і відро-
щус на лапках довгі кігтики, 
щоб зручніше було вигрібати 
З-під снігу страву; ходила 
по степу вона гуртами, чому 

слабшого товариша. Коли 
вовки переслідували озброс-
ну людину, то єдиним по-
рятуиком було поранити чи 
ѓбити одного з них; тут же 
вся зграя накидалася ..., сяо-
го товариша ft опитувала 
його, а тим часом і?врссніду 
ванлй тіќм. 

З ВИВІСКИ на одній хаті 
здогадуг.мося, що Ќе „лон-
ченет". Тут вперше зустрі-
часмо господиню, що не знав 
англійської мови. Пальцями 
вказуємо на бажані реЧІ. 
Мухи роєм обсідають солодкі 
бублики. При одній стіні роз-
міщеиий товар, але в дуже 
малій кількості. Все це ане-
рвканські консерви, дещо де-
шешпі ніж в Америці. Коші 
посередині кімнати повні пн-
булі і интрин. Посніяявтв і 
не договорившись відносно 
дальшої подорожі, залишаємо 
Ля Прасу. 

По одногодиняій їзді добй-
васмося до Текате. Це Вже 
більше село, з новою муро-
ваною церквою. Крамниці 
дуже маленькі і В них мож-
на дістати все. Хати Малі ft 
занедбані. Джерело прожит-
ку мешканців — броварня. 
Прохожі мають чистішу оде-
Жу і не справлятоть такого 
пригноблюючого' враження. 
Зустрічаємо доволі багато ді-
тей. але ніхто і них не про-
стягас до нас руки. Робітник 
пересічно заробляє два доля-
ри па день, однак за штани 
мусить заплатити аж три до-
ляри. 

У великій спекоті залиша-
смо Текату. За милю крас-
вид цілковито змтюсться. Г†е-
ред нами великі, кам`яві го-
ри. Ані деревця, ані слідів 
людського життя. Термометер 
доходить до 115 степенів. 
Сонце пражпть. але дуже су-
хо, 1 ми не пріємо. Доріжка 
в'ється попід стрімкими гтфа-
ми і проваллями. Так ми про-
їхали дві годині, повні стра-
ху й непевносте. Коли в до-
лнні зарисувалися обриси до-
мів, ми неначе віджили, бсту-
пасмо до великого і справді 
люксусового ресторану. Це — 
неначе оаза в' пустині. Від 
власника ресторану довідус-
мося. що це мале селище на-
знвасться Ля Румороза і мас 
всього лише ' кількадесят 
мешканців, які.працюють при 
направі дороги. Ресторан дво-
поверховий, внизу бара і тая-
цювальна заля, а нагорі кім-
натн для гостей. Протягом 
тижня він стоїть порожній, 
але в субота Й неділі иапов-
нюсться американськими ту-
рнстами. 

Відсвіжившись мехікансь-
Ким пивом, їдемо .50 миль До 
Мексікалі. На половині доро-
ги горн зникають, і їх засту-
пають зелені рівнини, вкриті 
городами й садами. Мексікалі 
— це велике й багате місто, 
з розкішними ресторанами й 
крамницями. На вулицях по-
вно туристів. Нічні ќлюби і 
коршмн щодругий дім. Юрби 
дітей - прошаків пересліДу-
ють прохожих. На кожному 
кроці — чистії черевиків. 
Тут ми завважуємо маркант-
не явище, якого Ще не ба-
чнли за час нашої подорожі: 
численні групи' музикантів. 
лкі мандрують від.коршмн до 
коршми і грають приспівую-
чн. Коршми заповнені мехі-
канцями обох статей, старі і 
молоді. І всі тамцюіоть. Нас 
це вразило, бо це була саме 
обідня пора. Брудні і неохай-
ні, але цілими годинами ви-
танцьовують при. склянці пн-
ва. На вулицях маса продав-
ців, які пропонують сувені-
рп, напої та мехіканську по-
живу. Убогість, моральний 
розклад і безтурботність за 
завтрішній день характернзу-
ють мешканців цього міста. 

По дводеннім побуті зали-
иаємо Мехіко 1, переїхавши 

дротяну огорожу, з полегіпею 
зідхасмо: „Нема то, як ваша 
Америка!" 

Отудійжв (Калоджова) Грамоти 
-̀  країнѓькпго Народного СоюЗУ 
їапгпнять пашим дітям внсокі 
ІргяП. я а ними краще й бвг‡-
nmw життя! Нп авп.тікайте я! 
мПгаппяоігаям папгях д і т в і і 
1 Кр.иі(ськіін ІІЛродпий О о ю з — 
№ суте дямокрнтя`пта украіпо-
чп Лрптсмса оргапі-тція. Статя 

в̂ ь — це ио тіхькя зябео-
1 яіптят ріднкх нл-

амачмть вуѓя 
ftoro надбань А 

- вутн вяяряиаш в 
щоѓџ верівві орпшв 



А. Юріљяќ 

ДОвЕЙИШО ПОЧАТУ АКЦІЮ 
(До чергової`подорожі Капелі Бандуристів їм. Тараса 

і Шевченка) 
У житті й діяльності україн-

ськоі спільноти ' в еміграції 
помітна одна вельми небажа-
на, риса, а саме — брак витри 
валости, коли ту 'чи ту акцію, 
потрібну і корисну для нашо-
го загалу, до того ж успішно 
почату, по якомусь часі наче 
забувають, не довівши до кін-
ця. І виходить, ІЃЌ ото народ-
на приказка каже: „Тайцю-
вав, танцював — та не укло-
нився." 

Ось саме так виглядай сьо-
годні справа з нашою найсо-
ліднішою мистецькою одннн-
цею, широко відомою Капе-
лею Бандуристів ' і.м. Тараса 
Шевченка, під орудою П. Ки-
тастого і В. Божнка. 

Після відбутої нею в 1958 р. 
подорожі по містах Західньої 
Европн, подорожі під мис-
тсцькнм оглядом наскрізь у-
спішної, що здобула славу 
українській, музичній культу-
рі і нашому імені взагалі, бу-

.ла відразу запланована даль-
ша мистецька подорож, на 
цей раз до країн Південної 
Америки, щоб нашу славну 
Капелю почули проживаючі 
там наші земляки і місцева 
людність н а р о д і в латино-
ішерпканської культури, ар-
гснтинці, чілійці,' бразилійці, 

шої Капелі Бандуристів аа 
океан, подорож незнаної ще 
в Европі мистецької одиниці. 
Тепер Капеля мас за с'обою 
тріюмфальну подорож по Ев-
ропі та відкриті двері до най-
більшнх заль вільного світу, 
Що перед цісю подорожею бу-
ло виключене. 

Отож нам здасться, що при-
чнна наявної сьогодні оспа-
лости і загаяння в готуванні 
другої подорожі, подорожі на-
певно вже успішно! і під ма-
тсріяльним оглядом, це, на-
самперед, наше швидке про-
холонення до нами ж поча-
тих акцій, політичних, госпо-
дарських і культурних — як 
ось у даному випадку. 

Це швидке збайдужіння, 
брак витри валости, настійнос-
тн в провадженні тої чи іншої 
суспільно - національної ак-
ції, кампанії — дуже від'см-
на риса; вона вже не раз Нас, 
як національну спільноту, би-
ла і зводилананшецьпочатко-
ві успіхи. М у с и м о з усісю 
енергією переборювати цю 
нашу хибу. Пам'ятаймо за-
гальне правило: ініціятив-
ність мас йти впарі з внтри-
валістю. 

У зв'язку з вищесказаним 

Працівники в темряві 
Канадійський Красний Ін-

ститут для Сліпих може по-
хвалитися визначними досяг-
неннямн у праці для 23.000 
сліпих у Канаді. Обсяг і різ-
нородність цісї праці є чи не 
найбільші й найкращі в світі. 
Ці послуги на користь сліпих 
у Канаді зосереджуються в 
приміщеннях централі Кана-
дійського Красаого Інституту 
для Сліпих при вул. Бейв'ю 
в Торонті, які займають про-
стір, приблизно в 15 акрів зав-
більшкн поруч шпиталю Сан-
нібрук. Ці приміщення, побу-
довані в 1956 році коштом 
$3,150,000. включають меш-
кальні квартири для сліпих 
працівників і вншкільників, 
будинок для розваг і улюб-
лених зайнять, як також ав-
диторію, в якій влаштовують-
ся концерти ‚вистави і інші 
роди розваг для сліпих таки-
ми ж сліпими. В іншому бу-
динку прнміщусться освітньо-" 
видавниче відділення, яке ви-' 
готовляє різні роди друкова-j 
ного матеріялу для читання, 
включно з книжками - снсте-
мою Брейлі (друк для слі-
пих), або записўе на пластин-
ки, т. зв. „говорені книжки". 
В Канаді с в обігу поміж слі-
пинн читачами - слухачами 
13,000 таких книжок у формі 
приблизно 84,000 12-цалевих 
(331^3 оборотів на мінуту) 

способи, як їй запобігти. Ін-
стнтут подас також допомогу 
в зберіганні зору для тих осіб, 
які мають пошкоджений зір і 
можуть з часом стати цілко-
внто сліпими, якщо своєчасно 
не лікуватимуться. 

Запобігання сліпоти завж-
ДИ вважалося однією з основ-
ннх функцій КаиадШського 
Ќрясного Інституту для Слі 

Помер Степан Тель в Йонкерсі, Н. й. 
8-го липня ц. р. помер по скоротила витку життя зраз-

довшій недузі незвичайно ах- нового патріота, уродженого 
тнвннй громадянин, член громадського Араціаника, на 
ОУН, 6л. я. Стеоан Тель, ур. ! якому можна Все аолягВти. 
а 1916 р. в Добрўенні, пов. І Громадянство' вшанувало 
Жовква в Західній Україні. І його Численною участю у по-

Він приїхав з таборів в хоронах, бо мимо будного 
Німеччині до Ионкерсу в 1949‚дня з'явилось дузКе численно, 
p., де осів яа постійне. І за-
раз взався до громадської ро-
боти. Став він сліаосновником 

дозволимо собі подати ще па- j пластинок. їх висилають у 
тощо, яка починас вщограва-! ру міркувань до порушеної 
ти в житті американського 
континенту і цілого світу що-
раз більшу й поважнішу 
ррлю. 

І ось без жадних поважних 
причин, настас якась депре-
сія, духова оспалість і темпо 
грошових збірок на Цю ціль. 
на мистецьку подорож до Пів-
девної Америки, сповільню-
сться, с п р а в у відтягається 
щораз далі, а внаслідок — 
з н є о хочуються бандуристи, 
знеохочуються їх щирі прн-
ятслі, нарікаючи на байдуж-
ність українського загалу. 

В чому річ? Чому акція 
урухомлення Капелі Банду-
рнстів ім. Тараса Шевченка, 
як стало концертуючої мис-
тецькрї одиниці, акція всімн 
провідними колами нашого 
суспільства схвалена н успі-
шно започаткована, раптом 
стала тупцювати на місці? 
Хіба вона себе не` виправдала. 

тут теми. 
Говорячи про збайдужіння, 

мн масмо на увазі весь загал 
нашого суспільства, але в 
першу чергу таки провід різ-
них наших організацій, наш 
гоомадський культурний ак-
тив. Річ у тому, що жертвен-
ність на будь-які суспільно-
національні цілі ширших мас 
завжди стояла в прямій про-
порції до зусиль верхівки, 
проводу спільноти, до того, 
наскільки цей провід потра-
пнть створити належну атмо-
сферу жертвенности, підкрес-
люючи і наголошуючи що-
дня важливість даної націо-
нально - громадської акції. 

Нам можуть сказати, що 
тих акцій трохи забагато: ось 
на 1960 рік заплановано вла-
штування Світової Виставки 
Образотворчого М и с т є цтва 
українців вільного світу, по-
силено обговорюється справу 

чи вже стала неактуальною?'скликання в недалекому часі 
Адже всім відомо, що концер- Світового Конгресу Українців, 
ти Капелі в Західній Европі J проводять свої кампанії наші 
мали в е л и к и й мистецький 
успіх і цей успіх с головним, 
бо незаперечним ослѓом на-
шого національного мистец-
тва в широкому світі, осягом, 
що перекриває геть чисто ма-
теріяльнии недобір, і з яким 
повернулася Капеля з Евро-
пн, зрештою не такий то вже; 
страшний, коли зважити, що 
то була перша покорож на-

обезпеченеві союзи і т. І. 
Це все так. Але звертасмо 

увагу, що Виставка і Світовий 
Конгрес — це яе продовжен-
ня, чи вивершення початих 
давніше акцій, а нові; що ж 
до союзовнх кампаній, то во-
нн все таки охоплюють лише 
якусь частину спільноти. У 
випадку ж Капелі Бандурнс-
тів ми масмо справу загаль-
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Д-р боѓдай Ф А Р А О Н І В 
повідомляє про 

— ВІДКРИТТЯ — 

ЛІКАРСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРЇЇ 
в І Р Е Н Т О Н І , Н. Д ж . 

Swing Township, при 272 Brookside. ріг Chelsea Avc. 
' ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ: 

від 1:00-3:00 по пол. від в:00-Х:00 вѐ чора 
крім С`ЕРЕДИ, СУБОТИ 1 НЕДІЛІ. 

ІІрннмис таісож за попереднім телефонічним замовленням: 
EXport 4-1217 

гіг-іутгтгяяліігіппмлТітцуіГАГлГіглГлгім денній Америці 

тажкнх скриньках з картону 
пересічно по 2 з половиною 
тонни денно. Нещодавно Ка-
надійський Красвнй Інститут 
для Сліпих розпочав роботи 
експерименти з дешевими і 
швидкими методами запису-
вання „говорених книжок" 
на плівки. Системою друку 
для сліпих, що його в великій 
мірі виконують добровільні 
працівники, випродуковано до 
цього часу приблизно 20,000 
книЖок, читаних при допомо-
зі дотику. Це переважно тек-
сти і допоміжні книжки для 
сліпих середнсшкільних учнів 
та університетських студен-
тів, а також різнороднйй чн-
тацький матеріал для дітей 
шкільного віку; виходить та-
кож місячний журнал друком 
для сліпих, призначений для 
дітей від 9-го до 14-го року 
життя. Крім того існує вели-
ка музична бібліотека друком 
для сліпих, яка обслуговує 
сліпих музик на просторі ці-
лоі Канади. Цей же відділ Ін-
статуту друкує для видющих 
дорослих осіб і батьків бага-
то брошур, в яких з'ясовусть-
ся різні причини сліпоти і 

нонаціональну і таку, де вже 
перший етап зреалізований, 
здобуто певні позиції і їх тре-
ба поширити і закріпити. На-
вчімось капіталізувати перші 
осяги, добуті ціною немалих 
зусиль духового і матеріяль-
ного порядку, навчімось ша-
нувати свою попередню, пра-
цю, — це є одна з найбільших 
рацій національного життя. 
Почате успішно і недоверше-
не діло — це марнотратство і 
неповага до самого себе, що 
неминуче потягає за собою 
деморалізацію, духовий зане-
пад. Не можемо ніяк до цього 
допустити. Скажімо собі пев-
но і категорично: 

Капела Бандуристів ім. Т 
І Навченќа мусить ще цієї зи-

й'ми бути з концертами в Піп-
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пих від часу його заснування: ц -го Відділу ООЧСУ, якого 
в 1918 році з метою допомага- ѓбув головою три останні роки, 
ти сліпим шляхом забезпечу- За його почином, радою чи 
ваняя їм ДОГЛЯДІ', професій і І зусиллям зорганізовано та-
вйшколу, які вможливлюва- кож молодь та дітвору в Осе-
ли б їм працювати і утрнму-1 редку СУМА, зорганізовано 
вати себе. Таким чином Виш- жіноцтво в Жіночому Ќлюбі 
кілька Програма Інституту п р И Домі СУМА. Покійний 
для Сліпих підготовляє елі- бун душею і промотором в Ко-
пих працівників до праці не мітеті Дому СУМА, де він 
лише в комерційній ділянці, виконував функції імпрезово-
але й у багатьох різних ро- ѓо референта та 'старався здо-
дах промисловости, де вони бути гроші на оплату морґе-
завдяки вишколові успішно І д ж у ? Щ о тяжить на куплених 
справляються з такими зав-' будинках. За його поміччю 
даннямн, як робота на аѓре- в останніх трьох роках вдало-
гатиій лінії чя орудування І сл справді сплатити 14,000, 
пресовими машинами. Інших поминувши інвестиції і репа-

Нема то як у вікенд на Союзівціі 
над соняшним басейном вдень, при освітленім басейні 

ввечорі, під зоряним небом ночі 
ножної 

' П'ЯТНИЦІ 

СУБОТИ 

ЗАБАВА 
ТАНЦЯМИ 

В СУБОТУ, 13-го СЕРПНЯ 
перед забавою 

Мистецьно - Розвагова 
Програма 
з участю: 

ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ГРУПИ 

„Чайна" з Нанади 
. під проводом 

СЛАВКА КЛУНЯ. 

т 

Виступить 50 танцюристів. 

Н А С О Ю З І В Ц І 
на Оселі Українського Народного Союзу 

біля Нергоиксон, Н. Й. 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Kerrronksoo, N. Y. Tel.: Kerhonson 5641 або 7361 

вишколено на техніків у шли 
тильних темних кімнатах, на 
дяктафонннх друкарів у ве-
лнких компаніях, операторів 
при телефонних комутатор-
них дошках, внпосажених у 
малі плунжери друком для 
сліпих, які служать снгна-
ламн. 

Тренувальні школи Інстн-
туту підготовляють дорослих 
сліпих до праці у власних 
робітних, які продукують 
багато корисних і придатних 
для продажу предметів, від 
мітел до портмонеток. Чнма-
ло інших сліпих збільшують 
свої малі пенсії для сліпих 
(55 дол. місячно) прибутком 
із завчених в Інституті реме-
сел, як напр. виробництво 
шкіряних виробів, ткацтво, 
виробництво кошиків, плетен-
ня крісел і виробництво гумо-
внх підстілок. Інститут вдер-
жус також приблизно 420 ка-
фетерій та їдалень на просто-
рі Канади, в яких зайнято по-
над 500 осіб. 

Завдяки ввшкільній програ-
мі Інстнті"гу та спеціальному 
відділові, що займається під-
шукуванням праці для елі-
пих, бо доводиться персќону-
ватц відповідальних людей j І 
торгівлі та промисловості, ще 
сліпі працівники м о ж у т 11 
справно виконувати будь-які 
роди праці, понад 2,700 елі-
пих канадійців займали мн-
нулого року різні позиції в 
промисловості, різних профе-
сіях, їдальнях Інституту та 
його конторах і заробили в 
загальному $3,421,707. - ^ 

Сорок сім осередків Каяа-
дійського Красвого Інститу-
ту для Сліпих на просторі Ка-
надн від океану до океану 
вможливлюють ведення праці 
тісї організації в державних 
масштабах, а 17 відповідно 
пристосованих будинків у 
різних осередках служать для 
праці над сліпими в довколн-
шніх районах. Власне до тих 
осередків може вдатися кож-
ний з-понад 1,000 канадійців 
різного віку, які кожного ро-
ку тратять зір. по допомогу, 
пораду і можливості вншко-
лу, що їх постачає Інститут. 

Тереновий представник Ка-
надіиського Красвого ІнстН-
туту для Сліпих, який впер-
ше відвідує недавно осліплс-
го, сам с теж сліпий; так са-
мо й інструктор, який вчить 
різного ремесла. Вже сама їх-
ня присутність і факт, що во-
ни успішно пристосовувалися 
до свого `каліцтва і ведуть ко-
рисне й цілеспрямоване жнт-
тя, допомагає зменшити по-
чуття розстросння і безнадій 
ности у людей, які тількнщо 
осліпли. Допомагаючи 'сліпим 
розвинути віру в себе і свої 
сили, Інститут вможливлює 
їм „допомагати самим собі". 1 ^ 
це, до речі, є найважливішою 
ціллю організації. Без сумні- р 
вў, всі оці „працівники в тем-' 
ряві" доказали, що маючи 
відвагу, рішучість і вишкіл 
Канадійського Красвого Ін-
ституту для Сліпих, сліпі мо-
жуть бути певні успіху в по-
борюванні буквально всіх пе-
рсшкод. 

рації будинків. 
Покійний не відмовлявся 

від ніякої громадсько! роботи: 
він був і в Церковнім Коміте-. 
ті, у згаданих вже організа-
ціях ‚також в УНСоюзі, На-
роднін Помочі, всяких коміте-
тах, працював тут, і в Ню 
Йорќу, і на оселі СУМА в 
Еллеввіл. 

Все ввічливий, врадуваний, 
тішився, що Ионкерська гро-
мада, а спеціяльно новолтрибу-
лі, стали брати жявішу учисть 
у громадському житті. 

Та непередбачена недуга 

щоб віддати йому останню 
прислугу. Прибули на floxo-
ронн перебуваючі у Ню Йор-
ку високі представники 3 4 
ОУН Ь. Ст. ЛеякаВсвкяй та п. 
Я. Отецько. О. декан Клос і 
сотр. о. Л. Мудрий відправля-
лн Покійного у вічну Дорогу. 
Проф. їв. Вовчуќ, п. Женець-
кнй, п. Маядзій і п. КоЦябала 
прощали Його надгробним 
словом. Хори прощали його 
піснею „Чусш, брате мій". У 
тому ж моменті почав падати 
нагло дощ, гейби і небо хо-
тіло опустити сльозу за все 
прнмірним Покійником, за ко-
трим плакали і родина, і жі-
ноцтво і мужчини а навіть 
сльоза полвнлася у оці твер-
дях і завзятих був. утвців. 
Всі бо його любили і шану-
валн. 

В часі поминок в Домі 
СУМА промовляли п-і Сало-
мон від родини померлого та 
n. М. Сндор — близький 
друг Покійного. 

ПОКІЙНИЙ залишив дружн-
ну Ольгу і% двоє молодих ді-
тей: доньку Любу і сина Мн-
рося. Хай сердечна постава 
громади до Покійного змен-
шить смуток у серцях його 
найближчої родннп. 

ШШхІК т С. К. 

ПОДЯКА 
УКРАПІСЬКЯИ ІНСТИТУТ АМКРНКИ 

складає оцим щиру подяку 
наступним жертводавцям: 

1) п. мг-рові Романові Пачовському, 
підомому пртистові-маляреві, яісий подарував дві вишн-
вані МІ"ЖЄСЬКІ сорочки, шшіііпаііі лемківську спідницю 
і запаску, залишки Із тсатральнях рсквізітів покійного 
npoej). ЇВАЙА ВОЃОЬІЯКА ЗІ Львова. 
Подаровані предмети с експонатами постійної музейної 
виставки Українського Інституту; 

і) п. Дмитрові Чорнюкові, 70, 
родом з Добрян. вілл Стрия, одружений з Юліѓю, родом' 
МУРАЩУК. який подарував ось такі предмети: 
— модель рідної хати Тараса Шевченка. 
- модель Української Католицької Церкви в Добрянах, 

б. С'трий, Що П зладив нА пам'ятку великої події з ча-
- — - сів першої митрополичої візитації 6л. ѓі. МіНтретголйта 

ЛНДРКЯ, який в тіл церкві підправляв Вогослуженяя. 
- модель господарки свого діда в Всрежииці над Стри-

см в такім Виді, як та господарка виглядала в 1906 
-г... .г.`ІЮЦІ. ' — 

два моделі домів, що їх будовано після пертої сяіто-
воі мігши а коштів німецької репарації в Східній Фрап-
ціі. Жертводавець працював при будівлі тих домів, 
щоб заробити собі на кошти виїзду до Америки, 

— бібліотечку, що складається з 50 примірників, різних 
українських видяиь. 

Подаровані предмети постійно виставлені ла третьому 
поверсі Українського Інституту 1 вони викликують заці-
кавленнл всіх глядачів. Українців, як теж Американців. 
Обидва приклади гідні наслідуваний! 

UKRAINIAN INSTITUTE OF AMERICA. Inc. 
2 East 79th Street — New York 21, N. V. 

BUlterflcld 8-8660 

УНСоюз уфундував курінь на оселі -
„Пластова Січ" в Ґрефтоні, Канада ^ 

(Закінчення зі стор. 1-ої) 
перетяв леНту, яка замикала 
вхід до куреня, й віддав цей 
курень у посідання Пласту. 
Маленька новачка і новак 
вручили йому китицю піль-
них квітів, зібраних ними ж 
на квітйстнх левадах ‚‚Плп-
стовоТ Січі", як подяку без 
слів для Батька — Союзу. На 
закінчення цього свята пл. 
сен. Олексій Сагайдаківськмй 
продекламував вірш припи-
саннй Богданові Хмельннць-
кому п. н. „Ода Залізу", прн-
свячуючи його УНСоюзові. 
Після Обіду на площі юнаць; 
ца юнацьких і новацькпх 
да юнацьких і новаццьких 
частин, яку відібрали пред-
ставники пластового проводу, 
серед яких знаходилася та-
кож довголітня голова канп-
дійського пласту пл. сен. Ц. 
Паліїв та представники УН-

Союзу в особах д-р Я. Падо-
ха і Б. Зорнча. В дальшому 
відбулися попнси і змагання 
чотирьох ДІВОЧИХ І ДВОХ хло-
пячих таборів, якими керму-
вав пл. сен. Ігор Велнгор-
ський при помочі бунчуж-
ного ст. пл. Зенона Мазурке-
вича, кошової пластунќи сен. 
Ярослави Зорич, старшої пл. 
Христнни Волицької і інших. 
Свято покінчилося промовою 
кошового Торонта та голови 
Виховної Ради пл. сей. інж. 
Романа Гаї ода. 

9 Ііімчіндеит Айлснпиюр нн-
слаи і-іил: звернення Конгресові 
окремими післанцяии. але в Бі-
лому Домі він відчитав його, бо 
представники телевізій І раділ 
хотіли мати запис цього звер-
НЄНИЯ, щоб наламати його урии-
н , лд своїх слухачів. 

Ді.іилюсл сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями та Знайомими, 

іЦо дня 7-го огрпня 1960 року, по довгій і важкій 
недузі, упокоїлася в Нозі, на 80-му році життя, 

заосмотрена Паненяті і ними Тайнами, 
Наша Найдорожча 

МАМА, БАБУНЯ і ПГАБАБУНЯ, 

бл. п. Марія з Борейнів 
ЯВОРСЬКА 

ПАНАХИДА — в СЕРЕДУ. 10-го (ЌІ'НШІ 1В60 року, 
в год. 7:SO веч., в нох. заведенні II. Иреми. прн 7-ій вул. 
в ІІю Норку. 

ПОХОРОН відбудете я п ЧЕТВЕР. П-ro ГЕР†ІІЇЙ 
i860 p.. в год. 9Л0 ітику, до церкви ѓп. Духа на НрукляяІ, 
S вул. Пінні'ї, опісля на цвинтар Gate of Heaven, біля Пон-
кгрсу, Н. Й. 

Горем прибиті: 
СТКФАШЯ КРІІНІЩЬКА — донька 
ЯРОСЛАВ ЯВОІЧ`ЬКІІГІ — сни 
Інж. Дмитро ВАКЕВИЧ, піннії. Іван КГШШЦЬНїІП 

— аяті 
ЯрослАва ЛЕВІДЬ-ЮГЧНК. д-р Борис 

КРННИЦЬКНП з дружніюіо ЛІДІСЮ — Внука 
Боряс ЛЕВІДЬ-ЮРЧІІК. Борис КРІШПЦЬКИЯ 

молод. — правнуки 
ІіШПІІИвШІІ—ІІШІ ПІ II І III 

МвІвВ 

1 

КанадіЙська Сцена 

0 Батько американського ле-
туиа Фреисіса Ѓері Поверса — 
Олівер Повсрс мас в четвер 11 
серпня відлетіти до Москви, бо 
17-го серпня мас початися суд 
над його сином, якого в дні 1-го 
травня лістрелено над терито-
рісю СССР. З батьком летуия 
мас їхати `до Москви 1 летунова 
жінка пані Барбара Поверс. 

З НАГОДИ 

50-річчя священства 
Н о г о ІШСОКОПРКОСШШШІСТВЛ 

Впадини Нінанора, 
Митрололнта УкраІнської Автокефальної 

Православної Церкви в Европі 

УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЇ! КАТІ.ДРІ 
СВ. ВОЛОДИМИРА 

(1Й0 Захід Й2 Вул. — в Ню Порќу) 
буде відслужений 

МОЛЕБЕНЬ 
при співучасті 

Протодиякона М. ОЛЬХОВОГО 

в неділю, 14-го серпня 1960 року 
ПО СЛУЖБІ БОЖІП. 

ф 

Зайрошусмо все вірне Українське ГромадянствоL 
о. ПрЬтт)ПрггЯт^р Л. ВСГТ)ЛОВГЬКИП (4 

Настоятель †) 

^ ^ 
Небаром появиться друком книжка 

ЄВГЕНА ЛЯХОВИЧА 

І ФОРМА 1 ЗМІСТ 
УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

Книжка аналізує моральні основи тих змагань. 
„Не припадково московські провідники випле-

калн політичну рецепту гніту інших народів: 
„формою національна - змістом соціялістнчна". 
себто така, що йому пміст надас Москва. . . Ми 
боремось проти цього і нппіть Інтуїтячно відчува-
смо, що цсЛ підхід наЛбільш небезпечний. Проте 
— чН пробусмо грунтовно вияснити ріі)ниціо по-
між оЬормою і змістом? Чи пробусмо точно наз-
ватн — що уважасмо формою, а що змістом ? Не 
вияснивши цього, ми фактично не зішг.мо — за 
що зводимо боротьбу?" 

і (Уривок з книжки) 

Ціна книжки з пересилкою — 5 3.00 
Д л я книгарень і кольпортерів спеціяльна знижка. 

Книжку замовляти у: 
Miss J. GIBBONS 

18 Wlnderniere Road — Upper Montclair, N. J. 
тт4яНЛтШШЛ^Ш ШШтттт —і — — — і— штт0тт^ятШк 

На Оселі 
Українського Робітничого Союзу 

н GLEN SPEY, N. Y. 

L 
64-ий ВІДД. СОЮЗУ ЎШ'АШОК АМКГПКІІ в Ню 
ПГАТСТТО kbJi ВОЯК№ 1-ої УКРАІНСІ.КОГ ДІ 

КОНИСЬКИИ: 

У гостях добре, 
дома ліпше 

ІРТОМРІ1М Ofin Н Д М В М 
Ціна — $ 0.85 

ПЕТРА М№ЧУКА 

Українська 
Повстанська, Армія 

IMS — IMS 
Книга мав 820 сторінок чіткоі`о 
друку,, багато Ілюстрована ори-
гінальяими фоторспродугщіяаї 
і иоппуе даше $84)0. 

Замовляти: 
^ V 6 В D D Aw 

S3 Grand St, Jersey City, N. J. 

Л"ИА — С'тпннщі Нм) 
ОГ'СДНАННИ кол. ВОЯКІВ Ў П А 

в Ню Иорку 

Hop і:, 
в СІЛА — Станиця 

- - в л а ш т о в у ю т ь — 

в неділю, 11-го вересня i960 р. 

ОСІННІЙ ФЕСТИН 
в УКРАЇНСЬКОМУ СКЛІ 

Ьавнд брук, Н. Д ж . 
Ф 

В ПРОГРАМІ: ФУТПОЛЬт ЛМАГЛІІИЯ; 
СТРІЛЯННЯ ДО МКТП; 
ТОВАРИСЬКІ ГРИ; 
ВИСЃЃЎПИ ШД()МНХ ГУМОРИГТІВ. 

ДобђМІЙ БУФѓТГ. 
ПОЧАТОК . 

Муляка Няка П Р Н Я К А . 

гЧ)Д. 1:00 по полудні. 

Подробиці в дальших оголошеннях те афішах 

(?^пЗГф`(ЗГффЧВ^^`ЦУ^ЧЇУЧЗ^ 

Субота, 13-го серпня 1960 року 
ѓод. 9:00 вечора 

як І КОЖНОЇ СУБОТИ в сезоні 

З А Б А В А 
в ПАВІЛЬОНІ 

при звуках оркестри — В. ПРНЯКА. 

П мистецькіЛ частині пиступить: 
ВКРОНІКА ЦЕГЕЛЬСЬКА — сонран. 

Ш 
О Б О Т А , 20 -ю і НКДІЛЯ, 21-го СКРИНЯ 

19в0 року 

ЮВШЕРЇНИИ СОЮЗОВИИ ДЕНЬ. 

H^^jyjyjrjfjyjrjrjf^j^^^in^jy^jrjrjf^rjfjyj^irjfjyjfjiJi^jijpjyjyHjnHCTa^ 

— " — 

І Замовлення 

Український Буквар 
СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ 

Ілюстрації ЕДВАРДА КОЗАКА 
Попе змінене индаішя. 

Ціна — $2.00 

„S V О В О D А " 
81-83 Grand Street — JERSEY CITY, N. J. 

WitiJMMSy'tW^WSStiy^^M'irltVXf^ 
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СВОБОДА, ЧЕТВЕР, П-го СЕРПНЯ I960 Ч. 153. 

9 П Р А Ц Я О 
9 HELP WANTED MALE 9 

TOOLMAKERS 
МЛІІІННІСП1 

Прецизійні частини, продукція, 
дослідження і розвиток. Джерзі 
Cart Добра платня, добра на-

года, всі користі 
JU 6-2070 

WINDOW SCRAPERS 
ОЧИЩУВАЧІ ВІКОН 

Цілоденна праця. — Full time. 
PRACTICAL WINDOW 

CLEANING CO. 
HS7 — 41 si Street 
Brooklyn 18, N. Y. ' 

T e l : TR 1-4600 
Call anytime. 

DIE — MAKER 
Досвідчені при догляді і напра-

ві форм-, ,дат' . 

MEYERS 
WOrth 2-6182 (бл. Canal St.) 

New York City 

МЕХАНІКИ 
1 ПОМІЧНИКИ 

до металевих аркушів. 
Добра початкова платня. 

Досвід при "Lay-out" і фабри-
нації підвоззя. і вміння само-

стійно працювати. 
МА 4-7370 — in Brooklyn. 

9 П Р А Ц Я ф 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

ПОШУКУЄМО 

ЖІНОК 
— на — 

ВИШКІЛЬНІ КУРСИ 
у віці 25-50 років, 
які навчилися б 

ОПІКИ НАД ХВОРИМИ 
Заробляєте і вчитеся, а 

після того дістаєте більшу 
платню. 

Тільки повні години праці. 
Потрібне знання англійсь-

кої мови. 
Добрі умови праці. 

Пишіть тільки в англінсь-
кііі мові.: 

Personal Office 
Doctors Hospital, 

12345 Cedar Rd. 
CLEVELAND 6, Ohio 

ОЛЕКСАНДЕР ЗИБЕНК0 
(Посмертна згадка) 

О П Е Р Е П Т О Р К И 
до паѓѓпі СУКОНОК, 

Потрібний досвід. Секційна пра-
ця. Всі секції. Добра платня 
Постійна праця. Прнсмні умо-

вини праці. — Голоситись: 
411 Е. Tremont Ave. — Bronx 

(Park A Westcbester Aves.) 
1 flight up 

BUILDING SERVICE 
MATRONS 

ДО НІЧНОГО ПРИБИРАННЯ. 
f Вчгвтгт модерних бюровжх 

будинках в Мангеттені — 

Платня — юпійна ставка — 
$1.64 на годину. Від 6-ої вечо-
ра д о 12-ої ночі, від понеділка 
д о гѓ`ятннці. Якщо не масте до-
свіду в чищенні — навчимо. Всі 
користі — шпиталь, операції, 
забезпечення на життя, пенсія 
а 

Голоснтнсь щоденно від 10:30 
ранку. Прняесіть це оголошен-
вя 1 останні рекомендації до: 

I t East 27th Street 
NEW YORK CITY 

Купуйте в підприємці вал 
що о г о л о ш у ю т ь с я 

а „ С в о б о д Ѓ 

В ж е ось три місяці тому, бо 
ще 7 червня I960 перестало 
битись серце відомого коопе-
ратнвного діяча Олександра 
Зибенка під гарячим сонцем 
далекої Австралії, куди заки-
нула ного доля з таборів ски-
тальців у Німеччині по дру-
гін світовій війні. Деякі коо-
ператорн — між ними інж. О. 
Мазурок — дістали листи від 
дружини Покійного, але вони 
писані під враженням наглої 
смертн тай ще до того най-
б л и ж ч о ю особою, якій годі 
було скупчити свої думки 
та подати найважливіші дані 
про небіжчика. 

„Повідомляю вас з вели-
кнм сумом ,що мій дорогий 
чоловід Олександер Знбенко 
нагла відійшов від нас учора 
о год. 7-ій ранку на атак сер-
ця. Щ е хвилю перед тим пі-
шов по газету ‚тоді збудив 
сина і мого брата, зробив їм 
снідання, пішов до свосї кім-
натн і впав неживий. П о 
смерті заховав спокійний ви-
раз лиця і виглядав так гар-
но, якби спав. Знаю його 
шляхетне і не себелюбнве 
серце. Небіжчик мав скінчи-
ти в листопаді 67 літ". Ось і 
все. На листа інж. О. Мазур-
ка за ближчими данини, не-
ма покищо відповіди. 

Хто ж з нас у Львові не 
знав легко похиленої повтаті, 
середнього росту О. Зибенка, 
якого чорну, буйну чуприну 
вже в 1930-их роках лосріб-
лнв іней ? А був це тоді муж-
чияа в повній силі віку, під 
с о р о к і в к у , зосереджений, 
який не кидав слів на вітер, 
але важив кожне з них, заки 
прорік. Тим більше ваговите 
і переконливе було і запада-
ло глибоко в серця чи то у-
часників кооперативних з'їз-
дів у Львові чи на зборах ни-
зовнх кооператив Волині і 
Галичини, де працював аж до 
приходу большевнків у 1939 
році та на Лемківщині з По-
сянням і Холмщині з ПІД-
ляшшям під час німецької 

9 BUSINESS OPPORTUNITY 4k 

ТАВЕРНА — РЕСТОРАН ' 
5 днів тижнево, праця кінчить-
ся скоро вечером. Долина міста 
Ню РІорку. West-Side — 2 бльо-
ки від доків. Запевнений добрий 
дохід. Знаменито для подруж-
жя. Мусять вміти по-англійськи. 
Головно водії вантажних авт і 
робітники доків. Не кличте між 

11:30-2:00 РМ. 
ВШ POSS — властитель. 

WO 2-9101 

окупації в роках 1940 і 1941, 
щоб знову вернутись д о Льво-
ва, звідкіля перед другим 
приходом большевнків подав-
ся остаточно на захід, до Ні-
меччини, а звідтіля д о Авст-
ралії д е спочили вічним сном 
кості цього кооперативного 
діяча. Довгий і тернистий 
шлях пройшов цей син Укра-
їни, який побачив овіт 12-го 
листопада 1893 року в селі 
Майорське, Маріюпільського 
повіту, на Катеринославщині. 
Середню механічно - технічну 
школу покінчив в Олександ-
рівську (тепер Запоріжжя) в 
1912 році і тоді вступив на 
агрономічний відділ київсько-
го політехнікуму, де вчився 
до 1917 року. Короткий час 
був практикантом, пізніше і 
помічником директора досвід-
ної станції в Гуляй-ІІолі. Під 
час студій працював в ле -
гальних і нелегальних укра-
їнсньких організаціях. З а 
свою працю в нелегальних 
організаціях був заарештова-
ннй і декілька місяців пробув 
у в'язниці. В 1917 році почав 
працювати як повітовий агро-
ном у Сквнрському повіті на 
К и ї в щ и н і . За Української 
Центральної Ради був повіто-
вим комісаром у Сквирі. З 
приходом до влади гетьмана 
Павла Скоропадського був 
Заарештований німцями, які 
вивезли його д о Берестя і по-
садили за дроти. По 5 місяч-
ному побуті в таборі вдалось 
втекти і тоді взяв активну у-
часть у повстанні не так про-
тн гетьмана як проти німців, 
розрахувавшись з ними гідно 
за свій побут у таборі за дро -
тамн. За часів Директорії 
працював у міністерстві хлі -
боробства як заступник ди-

ної реформи, а в лнху годи-
ну з рушницею в руках при-
ймав активну участь в армії 
У Н Р або повстанчих відділах. 
З армією У Н Р перейшов в 
1921 році д о Польщі, звідні-
ля виїхав в 19,22 році до Че-
хо-Словаччнни і вступив на 
студії в агрономічному від-
д іл і Української Господарсь-
кої Академії в Подебрадах. 
д е вчився і допомагав учи-
тись іншим, бо був асистен-
том при катедрах ботаніки і 
бактеріології. Закінчив Акаде-
мій в 1927 році і був залн-
шений д о дальшої праці в 
Академії , алі виїхав на В"-
линь. В 1928 р. почав працю-
вати як ревізор Ревізійного 
Союзу Українських Коопе-
ратив на Волині. По двох ро-
ках праці перенебений наѓ 
працю до Львова як ревізор 
молочарських кооператив і 
від 1937 року був у ж е інспек-
тором відділу молочарських 
кооператив РСУК. З прихо-
дом большевнків д о Львова 
22 вересня 1939 року зали-
інив Львів і опинився у Кра-
кові, де короткий час працю-
вав в Українському Цент-
ральному Комітеті, а пізніше 
був ревізором РСУК в укра-
Інськнх кооперативах Лем-
ківщинн `з Посянням і Холм-
щнни з Підляшшям. Під час 
н і м е ц ь к о - большевицької 
війни опинився в, 1941 році у 
Львові і був і н с п е к т о р о м 
відділу молочарських коопе-
ратив РСУК у Львові а ж до 
другого приходу большевнків 
до Львова в 1944 році, копі 
то подався знову на захід, 
спершу до Німеччини, а даль-
ше д о Австралії ‚де й закін-
чнв свій шлях. Залишив у 
смутку д р у ж и н у Наталію і 
сина та всіх тих суспільно-
кооперативннх діячів, які 
знали О. Зибенка. Хай земля 
австралійська буде йому лег-

Армія випробовуватиме протиракетні 
ракети „Ніке-Зевс" 
Представник Вашингтон 

армії повідомив, щ о на почат-
ку найближчого року поч-
неться тактичне внпробову-
вання протиракетних ракет 
типів „Нікезевс" на досвідній 
площі в Пойнт М ю п о в Калі-
форнії. Ракети „Ніке-Зевс", 
- це єдина досі зброя проти 
далекосяжних р а к е т . П і д 
„тактичним випробуванням" 
армія, мабуть, розуміє повне 
випробування цісі проти ра-
кетної зброї, яка складається 

з трьох частин. Президент 
Айзенгавер мас повне довір'я 
до цих ракет. Але в наукових 
колах панўе деякий скепти-
цизм в` цій справі, і тому по-
кищо припинено їх продуй-
цію, яка досі коштувала 
$435,400,000. Коли б визнали 
цю зброю з а вповні успішну, 
т о на її продукцію треба б ви-
датн коло 15 більйонів доля-
рів. Ракета „Ніке-Зевс" мас 
знайти ворожу ракету на від-
далі`кількох сот миль від ці-
лі, і знищити її в повітрі. 

Студент Василь Самборський згинув 
в автовій катастрофі 

ректора департаменту земель- кою. М. X. 

ВАКАЦІЇ 
(Закінчення зі счор. 2-ої) 

анкети, переведені у Швеції 

Дейтон. — 19-річннй сту-
дент Василь Самборський, с-
днний син своїх батьків, тра-
гічно згинув в автовій ката-
строфі 30-го липня, коли під 
час бурі авто поковзнулося 
і з ' їхало з дороги. Він їхав на 
студентські сходини, батьки 
просили його, щоб зачекав 
трохи, бо радіо зоповідало бу-
рю, але він заспокоїв їх тим, 
що зараз зателефонує, коли 
прибуде на місце. Ўвечорі то-
го дня поліцист повідомив 
батьків про смерть їхнього 
одинака. Похорон відбувся у 

вівторок 2-го серпня з ўкраїн, 
кат. церкви Преч. Діви Марії 

(в Ню Бронсвіку, Н. Д ж . , під 
проводом місцевого пароха 
о. Василя Танчака, на цвнн-
тар св. Петра в Ню Бронсві-
ку. В похороні взяли участь 
члени родини, знайомі і прн-
ятелі та члени 353-го Відді-
л у УНСоюзу, Т-ва ‚‚Залорізь-
ка Січ", якої членом був 
Покійний. 

В. Я . 77. 

Никодай Василюќ 
секретар 

= л 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомляється членів Т-ва 

.Запорозька Січ", Відд. 367 в 
ТочестерІ, Н. И., що запоні дже-
ний на 28-го серпня б. р. Пікнік 
в Корбетс Глей — не відбудеть-
СК. 

КЛІВЛЕНД. Огайо. — Місяч-
ні Збори D-ва св. ап. Петра Й 
Павла, Відд. 102, відбудуться в 
неділю, 14-го серпня I960 p., за 
раа по другій Службі Божій, в 
церковній залі, при 2280 W 7th. 
— М. Молеськнй, предс; С. Ко 
снк. касі М. Вобечко, секр. 

ІГА1ТМІНТ STOII 
48 Е. 7th St. 

T e U OR 3-3550 New York City 

МАШИНКИ (малі) портативні 
з чормо-чераовою лептою, — 

дуж'е дешево! 

Р О З Ш У К И 

Відбулися похорони Михайла Литвина 
6-го серпня похоронено ще слав П а д о х, щоб _віддатн 

ДОБРА НАГОДА — 

як знос англійську мову. 

ПЕКАР і ЖІНКА 
ДО 

пекарні в Бруклині. Продаж 
"Party Cakes". (Евент. спільник. 
без капіталу). Мала родина. 

TR 5-4278 

Продасться із втратою 
ГОТЕЛЬ 

БАРА — РЕСТОРАН 
Повний дозвіл на лікерн-пнво, 
14 4- 4 кімнати в готелі, відкрн-
тнй цілий рік. Upstate New York. 
$18.000. потрібно половину го-

. тівки. Пишіть до: 
Rudolph FROLO 

Stuyvesant Palls, N. Y. 

REAL ESTATE 

CLIFTON, Staten Island, N. Y 
Великий, старшого типу дім, 
доброму стані. З кімнати 1 лаз-
мичка, апартамент нагорі до ви-
найму за $95.00. 7 кімнат і лаз 
мичка для власника. Гараж на 
:І пнта, гар. город, олив, парове 

огрівання. Добре купно. 
Ціна — $18.500. 

SA 7-2523 

УВАГА! - ЗМША АДРЕСИ! 
В. КУЗЬМИНСЬКИИ 

злучив с-ціно канцелярію з відомою, 
одною з іііійГіі.іьииіх фірм в Њ о Порќу 

BUTTERLY A GREEN 
ОКРЕМІШ ВІДДІЛ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. 

(Селесменн I адвокати говорять по українська). 
Власні відділі для 

МОРГЕДЖЮ, АСЕКУРАЦП I НОВИХ БУДИНКІВ. 
Більше як 1,000 всяких домів по всіх гарних околицях 
Ќвінѓў І Long Island. Проѓймо всіх старих I нових клієнтів 

звертатися з повним довіряй на НОВУ АДРЕСУѓ 
BUTTERLY A GREEN 
в. кузьмшськии 

168-25 HILLSIDE AVE. — JAMAICA 
Тол.: JA 6-6300 щодня від 11—8-ої веч. 

каьяьѓЯіЯьяьяь 

МОЮ 

Н м НОВА адреса 
Оѓй І прізвище 

(250,000 учнів і учениць) та 
в південній Німеччині серед 
батьків учнів, виявили, щ о 
тільки якась третина їх бу-
лв за 5-денннй тиждень на-

чання. 
Велике значення мас дос-

від, щ о лише на третьому 
тижні відпочинку-вакацій ве-
ґетатнвна нервова система 
цілком приходить до рівно-
вагн, реакція пристосовуван-
ня нашого організму закін-
чусться й нормальний тонус 
життьових нервів держиться 
півроку. 

Нам тут у З Д А шкода зай-
матнся п'ятиденним тижнем 
праці, бо він у ж е с здобут-
ком робітництва. Треба тіль-
ки згадати, щ о протягом доб-
ре пересланої ночі кров за-
бирас з нашого організму всі 
шкідливі хемічні сполуки, які 
витворилися протягом дня 
(вони викликують у нас по-
чуття втоми). Отже, нема чо-
го сподіватися якогось над-
звичайного відсвіження від 
‚‚вікенду". 

Д л я ефективного відпочнн-
ку-відпруження треба часу 
довшого як два дні, бо реак-
ція пристосовування наступає 
щойно третього дня, а ре-
акція перегудовча — щойно 
третього тижня. Тут треба 
згадати, що в З Д А думають 
у ж е про чотироденннй тнж-
день праці, і щ о за такий 
тиждень промовляс багато 
аргументів. 

Законно призначених дво-
тижневих вакацій в умови-
нах модерного життя рішучо 
замало. Анкета, щ о її пере-
вела організація торговель-
них і промислових працівнн-
ків у листопаді 1959 року в 
Німеччині, виявила, що 76 
відсотків опитаних с проти 

дальшого скорочення тижня 
праці, але за збільшенням 
річних вакацій; 

Річні вакації мають трвва-
ти принаймні три тижні й 
їх треба проводити б е з перер-
вн, не розбиваючи н а два 
тижні й тиждень (як це 
практикується й тут у нас у 
З Д А ) . Д л я тих, що вже ііере-
ступили п'ятдесятќу, потріб-
но двох тритижневих вакацій 
у піврічних відступах, -ц^ 

Велике значення має спо-
сіб проведення вакацій. Ніл-
кої вартости не мають вака-
ції, що їх дехто проводить в 
автомобільних чи автобусовнх 
мандрівках, щ о б пізнати но 
ві краї, міста, нових людей 
Цілий день занятнй оглядан-
нлм нового й цікавого, кож-
на ніч в іншому мотелі - чи 
готелі й на новому л і ж к у — 
не дає ніякого відпочинку. 

Д л я здорової людини к о ж 
не місце з чистим й здоро 
вим повітрям с добре й від-
повідне. Але не так з людь-
мн. що мають якісь недома-
гання. Д л я осіб, що мають 
нахил до перестуди, до ката 
рів горішніх віддихових до-
ріг, до алергічних заяеду` 
жань, вразливу шкіру, зага 
льно фізично слабо розвнне-
них — для них найбільше 
вказані ферії над морем. Н а д 
море повинні їхати також л ю -
ди. що мають нахил до аст-
ми й ревматизму, особи, щ о 
мають нахил д о воля (Базе-
дова недуга) , але без завели 
кої функції борлакової зало-
зн. 

В середньо-високі гори 
(800-1,000 метрів) повинні 
вибиратися особи з підсиле-
иою діяльністю борлакової 
залози і особи, в яких кро` 
воносна система не зовсім в 
порядку. 

одного прнмірного союзовця, 
довголітнього секретаря і чле-
на 393 Відділу Українського 
Народного Союзу в Н ю Иор-
ку, бл. п. Михайла Литвина. 
Тіло його спочило на цвин-

I тарі Гейтс о ф Гейвен в Мовнт 
Плезен, Н. И., але членство 
його Відділу та союзовці в 
Ню Иорку довго ще носити-
муть в своїх серцях пам'ять 
про нього. Т-во Жндачів, 393 
Відділ УНСоюзу, був полем 
його союзової праці, в якій в 
часі його недуги в останніх 
роках щиро допомагали йо-
му його д р у ж и н а Марія та 
дочка Софія Думович. В ро-
ках 1940 та 1941 Покійний до-
ложив багадо праці для збіль-
шення числа членів Відділу і 
в тому напрямі співпрацював 
з тодішнім організатором чле-
нів УНСоюзу п. Загасвичем. 
В дальших роках його недуги 
треба признати, щ о ціла його 
рідня, прнмірні союзовці, ста-
ралнся допомагати батькові 
та виручати його в секретар-
ській праці. В панахидах та 
похоронних відправах взяла 
участь горстка союзовців та 
представник Екзекутиви У. Н. 
Союзу гол. секретар д-р Яро-

FINANC1AL 

НАШІ 4 ЗАПОРУКИ 
1 ЧЕСНОТА (Понад усе) 
2. ВИНАГОРОДА (Платимо 4 7 . % ) 
3. ТАЙНА (Інтимні справи не виходять поза мури інституції) 
4. СПОКІЙ ТА ПЕВНІСТЬ (На сторожі майна стоїть 

не приватна, але державна влада ЗДА) 
ЦЕ-ЗАСАДИ, ЯКІ МИ НЕ ТІЛЬКИ ГОЛОСИМО, АЛЕ І ПРА-
КТИКУЄМО КОЖНОГО ДНЯ. ВОНИ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ НА-
ШУ ІНСТИТУЦІЮ МІЛЬЙОНАМИ ТА Є ЗАПОРУКОЮ НА 
МАЙБУТНЄ І 

'А ТНІІЛ ІМіТіГиТЮМ 
ouANato mr 

TRIDENT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
І Р З в WEST BIBT STREET - CHICAGO P. ILLINOIS 

TELEPHONE PROSPECT. 8 - 6 8 0 0 

останню прислугу Покійни-
кові та висловити співчуття 
його родині — прнмірннм со-
юзовцям. Нехай вільна аме-
рнканська земля буде легка 
Покійному, а пам'ять про 
нього залишиться надовго в 
союзовій громаді. 

ЯК УСУНУТИ 
СИВИНУ 

БЕЗ ФАРБУВАННЯ 
Ця модерна метода заінтрн-

гус Вас. Чудодійний плин, коли 
ним натрете волосоя, постепеи-
ио усуває сивину. Не фарбує, не 
треба вибирати відтінів. Один 
плин для мужчин і жінок. Тіль-
кн спочатку вживати щоденно, 
доки не осягнете бажаного ко-
льору. Чи не звучить це захоп-
люючо? Читайте далі! Спеці-
яльна оферта набути дві $8.00 
пляшки за тільки — $5.00. Це 
включає COD і поштові оплати 
Не пропустіть цієї нагоди. По-
снлайте цей вирізок а повним 
ім'ям і адресою до: 

TRYSAN CO- Dept. 204 
Peckskili. N. V. 

і одержите цей чудовий плив 
відворотною поштою. Платіть 
ири відборі пачки. 

У ВИДАВНИЦТВІ „СВОБОДА" 
нова повість 

ШАНА СМОЛШ: 
„У ЗЕЛЕНОМУ ПІДГІР'Ї" 

Коли змова найбільш кро-
вожадвнх в історії днктато-
рів Гітлера і Сталіна в 1939 
році викликала другу світо-
ву війну, то вже від гуку 
перших II пострілів задри-
жали й почали валитися 
державні кордони 1 сясте-
ми, відкриваючи шлях до 
найбільш бурхливої, насн-
чевоі несподіванками зу-
стрічі двох суперечних сві-
тів: східнього і західнього. 
Перша така зустріч відбу-
лася на західніх украінсь-
ких -землях, 1 на П тлі, в об-
рамуванні незрівняних сво-
сю красою українських 
Карпат. Іван СмоліЃѓ, у сво-
Ій новій повісті „У зеленому 
Підгір'ї", розвиває акцію 
повісти, вправною рукою 
мнстця малюючи хвилюючі 
образи найглибших людсь-
ких переживань та колізій. 
Це — перший мистецький реалі стичная твір про зустріч 
двох, ворожою рукою поділених, рідних, українських сві-
тів а їхніми суперечностями І пристрастями, що розпалю-
ютьсл довкола одвічних людських прагне ні.: правди 1 волі. 
Глибокі проблеми життя і боротьби у грізній воєнній добі 
1 перемога добра та краси, представлені мистецькими обра-
замв в цій кинжці. дадуть справжню насолоду 1 принесуть 
безсумнівну користь кожному, хто П прочитав. 

Книжка має 190 сторінок друку 
та в мистецькій кольоровій обкладинці 

Ціна — $2.50 
Вамоааатн у В-аІ: 

"SVOBODA7. Р. О. Box 346, jersey City З, N. j . 

ФНЛАДЕЛФІЯ, Па, — Збори 
Т-ва „Єдність". Відд. 163. від-
будуться в неділю. 14-го серп-
нн i960 p.. в ѓод. 12-ій впол., в 
домі Горожаи, 847 N. Franklin 
St. Проситься членів вирівняти 
свої залеглості, як також відіб-
рати свої дивіденди. Прнгаду-
сться всім членам, що проволо-
ка иплачування вкладок, нара-
жас Вас на суспендування. — L 
Дуда, предс; В. Хромяк, рек. 
секр.; С. Филнк, фін. секр. 

ДГТРОПТ, Мяш. — Т-во „За-
порозька Січ", Відд. 7S, пові-
домляс своїх членів, що Місяч-
іи Збори відбудуться в неділю, 
14-го серпня 1960 p., в г о д 1-ій 
по пил., в залі УНДому, при 
вул. Мартін. Проситься членів 
прибути на Збори, з огляду на 
важливість деяких справ, а дов-
гуючих членів проситься вирів-
ќя ти свої залеглі вкладки. — 
П. Рогатинський, предс; П. 
Павлиќ, кас; В. Верещннськнй, 
фін. секр. 

Пошукую братів: 
ІВАНА 1 ЮРКА ПАНАСА, 

зі с. Чериятнн, пов. Городен-
Ка, Зах. Україна. Вони з дру-
гоі світової війни, із совстськоі 
армії, попали в німецький по-
лон. З краю пошукує їх родина. 
Хто знав би про них, або вони 
самі, прошу писати на адресу: 

W. BODNARCZUK 
200 East 7th Street 
New York 9, N. Y. 

Пошукується родину, 
ПО(ЧІФА ІВДОВИЧІПІА, 

Великі Сѓвідќч, пов. Бібрка, 
який помер і, полишив спадок. 
Сестра Покійного жила в Лонѓ 
Айленд. Хто знав би про них, 

прошу голоситись до: 
Ivan TENYK 

21 Clipton Street 
New York 2, N. Y. 

НЮ n o n e , H. П. Місячні 
Збори Б-ла св. Володимира, Від. 
130, відбудуться в суботу, 13-го 
серпня 1960 p., в г о д 8-ІЙ веч., 
в домі „Сестер", при ЗО Іст 7-ма 
вул. Порядок Зборів: перечи-
тання протоколу, звіт фінансо-
ний. Контр. Комісії і перечнтан-
іім кореспонденції. Перед Збора-
ми можна в і їла чувати членські 
вкладки. — І. Малець. секр. 

ГКМТРЕМК, Мяш. — Місяч-
ііі Збори 94 Відд. їм. М. Шаш-
кевича, відбудуться в суботу, 
13-го серпня I960 p., в год. 7-ій 
веч., в залі УДКлюбу, при 2376 
Грейлінґ вул. Просимо всіх чле-
нів прнбути на означений час — 
буде звіт Контр. Комісії, за 1-ий 
піврік. — І. Совірка-, рек. секр. 

Посмертні Згадки 
Євген БАРТОШИК, член Т-ва 

„Запорозька Січ", Відд. 371 
УНСоюзу в Пюарку, Н. Дж., 
помер 28-го липня I960 року. 
Покійний походив зі Золочів-
іцнпн. Зах. Україна, якого до-
.тя кинула до Америки перед 
иава.'іою большевиків. Полм-
шив в горю дружину Іваниў 
1 малолітнього енна Ореста, 
як тпкож двох братів. До УН-
Союзу вѓтупив 1956 р. Похо-
рон відбувся в понеділок, 1-го 
серпня 1960 р. з української 
греки-кат. церкви св. І. Хрес-
тителя, прн Sanford Avenue, в 
Нюарку, Н. Длс, на цвинтар 
Gate of Heaven, в Іст Гаиовер, 
II. Дж. — В. И. П.! 

Ю. Барашок, секр. 

Іван І1РОЦИК, — довголітній 
член УНСоюзу, остапньо 287 
ВІДДІЛУ „(`инн України" в 
Джерзі Ситі. Н. Дж., помер 
6-го серпня I960 p., на 73-му 
році життя. Покійний похо-
див з ЛІПШИЙ, Зах. Україна, 
членом УНСоюзу став ще в 
1924 році. ПОЛИШИВ у смутку 
доньку Марію, сина Івана та 
дрос внуків. Ного дружнќа 
Лина, померла скоріше. По-
хорони відбулися у вівторок, 
9-го серпня, з пох. заведення 
І. Ковальчика в Джерзі Ситі, 
та Української Кат. Церкви 
гп. Петра І Павла в Джерзі 
С`иті, на кладовище Святого 
Хреста в Порт Лрліні тон. — 
Вічна Пому Пам'ять! 

Т. Литвмнюк, секр. 

Лика Онишкеанч. з дому Фіт-
лер, народж. в селі ВІла, пов. 

Тернопіль. Зах. Україна, 
пошукуќ 

АННУ ЧАБАН, 
народиѓ, в селі Біла, пов. Тер-
нопіль, яка мала вийти заміж 
та перебуває в Ню Иорку. Хто 
зиас дещо про неї, або вона са-

ма, прошу подати вістку на 
адресу: 

Mrs. Anna 0NYSHKEWYCH 
5816 7th Avenue, Rosemont 
Montreal 22, Que., Canada 4 

ПоВгукую брата, 
ОЛЕКСУ KOBAK, 

з села Боррдчиці, пов. Бібрка, 
який 1912 р. виїхав до Шикаго. 
Хто знав би про нього, або він 
сам, прошу писати на адресу: 

George KOBAK 
93 W. .Tremotn Avenue 

Bronx 53, N. Y. 

В А К А Ц І Ї 

MIAMI — FLORIDA — масмо до 
вивааму умебл. апарт. а кух-
нею, начншшм д о иареная, 
столовим накриттям аа тяж-
деяь, місяць, або цілий сазоя. 

Mr. Л Mrtc FRANK TARANDA 
684 692 N. Е- 85th Street 

Ml8nuS8,FUu Tel.: P U z a 8-1078 

ѓТупўиѓв, "і. підприемствал 
що оголошу ют ь о я 

ALBERT MAIER, Inc. 
Pork Store 

Найліпше вепрове м'ясо 
1 м'ясні вироби. 

Гуртовий і дрібний розпродЕл. 
1927 Washiagtoa Aveaae 

TRemoot 8-8193 Bronx 57. N. r . 

Коваленко Л, 

.з чда 
І ПРОСТОРГ 

О`ма 
Ш в а SS4V 

- 8 V O B O D A -
Р. О. Box 340, Jersey Or? 3. N. і 

TAP3AII , ч. 4502. Доктор Бенкер. 


